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بمينزو!فيل!ق!

هقدمة

تطورعلىتطلعناأنهاذلكوال!ثانقةالشاقةالهاهةالدراساتمنالأديانتاريخدرأسةإن

فالدين.أخرىجهةمنوتطورهاالإنسانيةالحفاؤونثاهناحيةمنالبشرىالجنسعقيدة

الإنصانى.الطابعذاتالأديانعلىخاصةهذاولصق.الحضارةعناصرمنهاماعنصرلميمثل

الآراءوكثؤالمصادرعلىالحصولصعويةمنهاالتىالكيرهالصولاتمنالركموعلى

ولقوىالهمممالخذالطرانةمنفيهاضيقةدر)صةفإهاوتباينهاالاجماهاتوتنوعوتعد!ها

كموفيها.الصافيةوالنفوسالسليمةالفطرأصحابايمانمايقوىالممارتمنوفيهاالعزائم

تواجهالتىالعلياوالمثلالقيممنالعديدإلىبالإضافةتهاوخبراالثعوبتجاربمنهاثل

الإن!ائى.ال!لوك

وممتقداتهتيةالذالعواطفهيتركنلمالموضوعيةكرىالباحثحاولالدراصةهذهوفى

تارغدراسةبطبيعةواعئايكونأننىاجتهدإنهكما.والطفيانللظهورفرصةالثخصية

.الأدبانومقارنةالأدبانتارلخبينيخلطفلمالأديان

فىنفسهالباحثيفرقنلمالأدياندراتإلىمدخلأتكونأنلاتعدوالدراصةهذهولأن

المصادرإلىبالرجوعالباحثوالتزمالمطولةوالتوساتالدتيقةالتفصيلاتغحارخوض

.المستطاعتدرعلىملةكلوكتابدينكلأصحابصطرهاالتىوالمراجع

وفصولأبوابإلىلنم!مواللر)سه

:مقدماتعلىاثتط:الأولالباب

اللفةحيثمنالدينمفهومالفصلهذافىالباحثعرضوقدالدينمفهوم:الأولالفصل

عنتقلأالاصطلاحيوالمفهومالتعريفاتثابهتولرحتىاللنوكةالمعاجممنحرفعانقلوقد

الفلسفية.والمعاجمالمصطلحكتب

الأنثروسولجياءعلصارأىعلىالفصلهذااصتملوقدوتطررهالديننشأة:الثانىالفمل

النفس.وعلموألاجتصاع

القديمةالديانات:الثانىالباب

القديمة.المصريةالدبانة:الأولالفصل
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الهند.أديانالثانىالفصل

.نارصأديان:الثالثالفصل

الصين.أديان:الرابعالفصل

التىالدياناتمندمانةلكليعرضأنالفصولهذهمننصلكلفىالباحثحاولوقد

والعقيذدبانةكلفىالمقدتوالكنبدبانةكلعؤسسىسبرهمببئاالمناطقهذهنىظهرت

الأخلاتية.الجوانبإلىبالإضانةديانةكلفىالدينية

السصاويةالأديان:الثالثالباب

يةاليهودالديانة:الأولالفمل

الميحية.الديانة:الثانىالفصل

من.وعلمالكتاببمراجعواصععانديانةكلمصادرإلىالباحثرجعالبابهذاوفى

الحيذلتحرىمحاولةزلكوفىالنادرالقليلنىإلامسلمينكتابلمراجعيلبأولمالميحيين

والموضرعية.

عرضمنلاتمكنهاللراسةهذهطبيعةأنأدركلأنهالإسلامعنا!ديثترنالباحثوتمصد

دـراسة.منأكثرالإسلامعنكتبولأنهعليهايكونأنيجبالتىبالصورةالإسلام

الإصلامبه.جامابكلمؤمن.بإسلامهيعتزمسلم-للهوالحمد-أنهيؤكدوالباحث

أنهإلا.الدراسةهذهفىوردتالتىالعقاثدمنكثيرعلىلايوانقوهو.وضريعةعقيد!

عنا.منذلكنىماعلىالأديانمندينأىينتقدأويعقبأويعلقلمالدراسةهنهطيلة

الموضوعيةسبيلفىلكن.الكثيرةبالانتقادـاتدينهأهلمنيواجهأنواحتصالنفسى

.شىءكليهونرالحيدة

فلكلالنالروحربةالفكرحربةالكريموللقارىء!.القصدءورا-وتعالىجحانه-والله

الاجتهاداتوتكثرالرؤىتتمددوصوتبهايؤمنالتىوعقيدقيالمتمايزضخصيتهقارىء

أجلمنمساهمةتقدمويذلك...خاصةنظرهالموضوعإلىتارىءكلوسبنظروالتأو*ت

العقل.وتن!ثيطالفكرإثراء

.الكرامءالقرامنتقديرموضعالبحثهذايكونأنأسالوالله

مرادسعية

http://kotob.has.it



لىilاالباب

ماتهقلى

واصطلاحا.لفةالدينمفهوم:الأولالفصل

.وتطررهالديننشأة:الثانىالفصل
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الأولالفصل

واصطلاخالغةالدينمفهوم

وأالموضوعاتمنموضوعاوالبحثبالدراصةيتناولوهوالباحثيخطوهاخطؤأولإن

بحثهبموضوعالخاصةالمصطلحاتتعريفعندالوتوتهىوالمشكلات،لقضايامنقضية

التوجههذاأنذلك.عنهاللباحثلاغنىودقيقةهامةمنهجيةخطؤيعدالممطلحفتعريف

هـ(318ت)حيانبنجابر:أمثالعنالعربالمفكريناهتمامموضعكانتالتىالأصولمن

حامدرأبوهـ(387ت)سيناو)بن.والهوارزمىهـ(225ت)الكندىيوسفوأيو

ذلكإلىأضفنامانإذا،لحصرهمالمجاللايتسعامم،كثيروغيرهم(هـ505ت)الفزالى

عندالوتوتأهصيةلنالتاكد...المعانىوتحديدا!لفاظلضبطوضمتالتىاللفوسةالمعاجم

الأصيل.المنهجىالبحثعليهايعتصدالتىوالحدودالمفاهيم

لفة:الدلهنمفهوم5أولأ

..اللفطيةوالدلالةاللفوىالضبطحيثمن(الدين)لفظاللفويةالمعاجمتناولتلقد

المعاجم:هذهبينومن

:الربلدان

التالى:النحوعلىللدينلفرتتعريفاتعدةمعجصهفىمنظورابنتدملقد

وسئل.القاضىالحكممعنا،وجلعزاللهءأصمامنالدبان(دبن):منظورابنبقول

ىأ،نبيهابعدالأمةهذهدبانكانفقالاللامعلبهطالبأبىبنعلىعناللفبعض

الحاكموتيل،والقهاروالديان.وجلعزاللهوالديان،والقهاروالديان،وحثمهاتاضيها

ىأ،فدانوادنتهميقال،الطاعةعلىقهرهمأىالناسدانمن،نعالوهو.والقاضى

.(ضه)اللهرسولصيدنايخاطبالحرمازىالأدثىشعرومنه،فاطاعواقهرتهم

قريشمنأريد:السلامعليهتالطالبأبىحديثونى+العربوديانالناسسيديا+

لهم.وتخضعتطبعهمأىالعرببهالهمتدينكلحة

أعينمثل"أدثنلجمعوا،دبنضرحاغيرثى.وكل،هعررف،الديونحدواوالدين

الدينأعطيتهاأدنتهالرجلدنت...ومديونمدينفهوأقرضته:الرجلودئت...وديون

..ترسبأجلإلى

http://kotob.has.it



لأئهبالموتأىبدينهاللهرماه:هـلقال،الموتسبببهرأىإزادينهفلانرأبت:ولقال

المصدرالدين:وتيل،جفشهديئابفعلهودنت،والمكانأةالجزاء:والدين،أحدكلعلىدين

كماالمثلوفى.5الجزايومالدينهـيوم،أيضاكذلك،وديائامداينةوداينه،الإسموالدين

بك.بفعلتفعلكماوتيل"ماعصلتولحسببفعلكتجازىأىجمازىكحاأىتدانتدين

الديانومنه،محاسبونمجزيونأىالمدبنونإناةتعالىوقوله،جازاهأىبنا,ودانه

كانفإنالسلطانتمبواولاعمرابنحديثونى.ءالجزا:والدين،وجلعزاللهصفةفى

به.يعاملرنابماأجزهمأىيدبنوناكحادنهماللهم:فقولوالابد

،الجزاهبوممالك:معناهوقيلاالدينيوممالكةتعالىتولهومنهالحساب:والدين

.المستوىوالعددالصحيحالحسابذلكأىاالتيمالدبنذلكاتعالىوتوله

دياتة،بكذادانةيقال:الأديان:والجعأطعتأىلهودنتدنتهوقد.الطاعة:والدين

وقدالإسلاموالدين.رينهإلىوكلتهإزاتدييئاالرجلودينت.وعتدينديننهوبهوتدين

به.يداندينالعلماءمحبة.اللامعليهعلىحديثوفى.بهدنت

تى.عادأىوديدنىدينىذلكمازال:العربوتقول،والثأنالعاده:والدين

هراهانفصهأتبعمنوالأحمق.المرتبعدلماوعملننهدانمنالكيس:الحديثرنى

)9(.حاشهاوتيل،واستعبد!اأؤلهاأىنفسهدانموله:عبيدأبوتال.اللهعلىوتمنى

المحيط:القاموص

فقرضهلهأجللاوما.بالكسركالدينةأجللهما(الدين):الفيروزابادىيقول

حاضرلم.ليسماوكل.والموت

ورجل،أخذههوودان"وأقرضعهأجلإلىأعطيته:وأدنته،بائكصرودنجتهوديون!دين

،واستدان،نوادلم.وأدان5كثيرأودينعليهدانه3ولدد.ومدانومديهنومدينداثن

كعيرلم.هـلعتقرضكثيرلمقرض:هديانورجل،ديناأخذ:وتدئن

والعبادةالعادة:بالكسربدنتوتدديئابالكسردنتهوتد،+الجزا:بالكسروالدين

والحسابءوالداوالذل،فيهماءبالهاكالدينةوالطاعة،منهااللينأوالأمطارمنوالمواظب

للتاليفالممريةالحار.بتصرت03-2ءص.ب17.(دين)مادنالعربلان:منظوراكن-1

..تد.تراثناطلةواترضة
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لجميعواسم،والتوحيدوالتدبيروالسيزوالهكموالملكواللطانوالاستعلا.والفلبةوالقهر

موضفابعاهدماالأمطارومن.واجمراهوالمعصبةوالورعوالملة"بهوجلعزاللهبتعبدما

المدينةومنه،وملكتهإليهوأح!نتخدمتهأدـيتهدثعه،ءوالقضاوالحلا،عادـهذلكلهفصار

...لل!صر

بلعملألايضعالذىوالمجازىوالهاسبوالساثسوالحاكموالماضىالمهار:والديان

المبد.:والمدين،رالضربالحيريجزى

إبراهيمإرثمنفيهمبقىماعلىأى:تومهدينعلى(طت!)النبىكانالهديثوقى

نإنهمالتوحيدوأما،وأساليبهمهـليعوهمومناكحتهمحجهمفىالسلامعليهماوإصماعيل

عليه.إلايكنلم(!)والنبى،بدلؤقد!لانوا

حصلهوفلائا.ءالداوأصابضرلمأوخيرلمواعتاد"وعصىوأطاع،وذلعز:يدينودان

)9(.000دينهإدىوكله:تدييئاودينه"وأددهيكرهماعدى

وهى:المختلفةثمتقاتهالدينللفظاللفويةالمعانىنتخلصأننشطيعبقماكلمن

القاضى.الحاكمممناهاللهأسماهمناصم:الديان

.القهار:الدبان

.والخضوعالطاعة:الدين

.القرضيعنىوالدين،دجمنمفرد:الدين

.الموت:لدينا

.والحسابءالجزا:الدين

.والشأنالعارة:الدين

تؤ!ددكلهامتداخلةموضرعية؟حدةمجموعهافىتمثلالمعانىهذهأنيجدالمدتقوالناطر

ترجدبانهباطنىإحساسخ!منإلالايتحققوذلك،والطاعةوالتسليمالحضوعمعنىعلى

أمر.كلفىالمرجعإليهامحاصبةتاضيةمدبرةحاكمةواحدةقؤالكونهذافى

د.ت.التاهز،وايرفحللثروشركاهالحلىمؤسة.ب.المحبطالقامرس:النروزاكادى-ا
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:القرأنغردينىالمفردات

ممانىشرحخ!منالدينمعنىيستقصأنهلاكتابهنىالأصفهانىالراغبحرص

الاصطلاحىوالمفهوماللفوىللصفهومجامعةالمعانىهذهوردـتوتد.الكر3القرآنمفردات

يقال:دين:هانصهيقولحيثفهماوأدقوضوخاأكثراللفولةالدحةأنإلاالوقتذاتفى

أيوقال،ديئاتعطيهبأنوذلك-دائئاجعلته.وأدنته.دينامنهأخذت:الرجلدنت

دنت،مثلوأدنت،منهاصتقرضت:ودنت.ومديونمدينورجل.أترضته:دنته:عبيدة

أترضت.أىوأدتت

منة5(مسمىأحلإلىبدينتدايتمإذاأتعالىقال.الديندفع:والمداينةوالتداين

.(دينأوبهايوصىوصيةبعد

اععبارلميقاللكنه-كالملةوالدينللشريعةواستعير.ءوالجزاللطاعةيقال:والدين

دبنااحصنومن4.1ا!صلاماللهعندالدينإنأ:تمالىتال.للثرصعةوا!نقيادبالطاعة

فى+يفلواالكتابأهليا!،دينهموأخلصواأطاعةأى،مح!نوهوللهوجههأصلمممن

.الأديانأوصطهوالذىط!()النيىديناتباععلىحثوذلك-،دينكم

يعنى:قيل"الديننىإكراهلاأ:وتوله،و!اأمةجعلناكموكذلكلم:تالك!ا

.الإلراهفيهيتأتىلاخلاصوافي.بالإخلاصإلاافتيقةفىلايكونزلكفإن-الطاعة

للجزية.الباذلينالكاببأهلمختصذلكإن:وتيل

الإصلامغيريبتغومن!:لقوله،الإسلاميعنى"يبفوناللهدينأفنيرأ:تعالىوقوله

الحق،ودينبالهدىرسولهأرصلائذىهرأ:تعالىتولههذاوعلى،منهيتبلفلندينا

4.محسنوهوللهوجههأطمممندبناأحصنومنأ:وقوله،الحقدينولايدبنون):وتوله

مجزيين.كيرأى،مدينينغيركنتمإنلانلولا

حملإذا:يدانفلاندينقوئهممنأهو:قيدأيوتال.والأمةالعبد:والمدينةوالمدين

طاعته.علىجازشهإزادنتهمنهو:وقيلمكروهعلى

)1(ائبابهذامنالمدينةبعضهموجعل

المصرصةالأ!لر.اللهخلف.محمددإعحاد.الترآنغريبنىالمنردات:الأصنهانىالراغب-!

.253ص.0791
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طبيعىأمروهلايالإسلامالدينمعنىدلطمفردـاتهفىالراكبعلىالفالبأنوالواضح

.القرآنغريبمفردـاتيتناوللايه

:الكلهاتكال!

حيثمنثماللفةحيثمنللمفهومعرضحيثآخرسلكاكتايهفىالبقاءايوسلكلقد

الدين.)الدينمفهومفىقولهونض.والشرلعةوالملمبوالملةالدينيينلدلطالاصطلاح

هـلضعل...والباطلالهقعلىيطلق5مبالأأوسعوهو،مطلفاالعادـةاللفةفى.بالكلسر

المحمودـإلىباختيارهمالعقوللذد!سانقإلهىوضععنعباؤلأنه.وفروعهاالشراثعأسول

.والصلاةكالاعتقادـوالعلنم.(تالبياأو!دانتلبيما)،كالناتاخير

يىينا:تعالىقولهوعليه،الملةبمعنىنيكونخاصةالأصولعلىفيطلقفيهيتجوزوتد

.161:الأنعام،إكراهيمملةتيما

55البينة.(القئمةدينذلك)وعلبه"خاصةالفروععلىفيطلقأيصانيهيتبوزوقد

.الأصولهذهنررعبعنىالفبتالملةأى

المجتهد.إلىوالمذهب"الرصلإلىوالملة،تعالىاللهإلىفسوبرالدبن

والدين.ثوابهأجلإلىبهليتوصلبرانبيهلسانعلىلعبادهاللهشرعهعااسم:والملة

له.وا+لتيادالطاعةباعتباروالدين"إليه.الدعاباعتبارتقالالملةلكن5مثلها

يمملوفها.الأنباأنحيثهن،الضرانعأصولإلىنظتثم.أيصاالطرلقة:والملة

إلالإتفاتالاعتبارهـيه!ا،الأصلإلىبإلنطربإرخادهمأمروامنهـسلكها،هـسلكونها

النيى،آحادـأمةإلىولا،تعالىاللهإلىمضافةترجدولاتكادإلبهتستندالذىالنبىإلى

ملةولا،ملتىولا"اللهملة:بقالفلااحادهادونالشرانعبملتهنىإلأ:.تستعطولا

الله.ملةالصلاةولابقال.زمدودين،ودبنى،اللهدبنبقالكماقيده

دينما،تصمىبهايطاعإنهاحيثمنوهى،والأمةوالنبىاللهإلىتفات:والشريعة

مكانبعضهاالألفاظهذهتستعملماوكثيرلم.ملةتمىعليهايجتعإنهاحيثومن

الثابتةالمنمرصةالطريقةإنإز،بالاعتبارومتفايرهبالذاتمتحدةإنهاقيلولهنابعضه

التص!ليم،واجببإنهحيثمندلالإصلام،الإذعانواجبإنهحيثمنبالإيمانتسمىالنبىعن

عليه،ولجتمعهـلكتبيملىمماإنهحيثمنهـيالملة.بهيجزىإنهحيثمنوبالدين
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بهأتىإنهحيثمنوبالناموس،المتعط!ئونيردـلهكمازوليردـعلىإنهحيثمنولالشرلعة

.السلامعليهجبريلوهوالناموسهوالذىالملك

.تدانتدينكما:نىوالثانى.دانواكمادئاهمفىالأولومنالجزاء:والدين

.251:ءالنسا،دبناأحسنومنأأطاع:لهودان

امرضه.أوملكهأوأجزاه:ودـانه

.الموتبعدلماوعملننسهدانمنالكيس:الهديثوفى.وا!عتبعدهأزله:ديناودائه

فىأى2:النور"اللهدبننىرأفةبهماتاخذ!لمولاأةنحوهالقضابمعنىهـلكون

وشريعت.وحكمهقضانه

حالعلىأى،لأحبتكغيزدينعلىلوكنت:نقالالأعراببعضسثل:الحالوممعنى

؟(.wغيره

القرآنغريبومفرداتالمحيطوالقاموصالعربلصانمن!للفىوردلماالعرضبهنا

المفهومعلىنتعرتأنبقى،للديناللفوىالمنهومعلىوتفناتدنكون.والكليات

الاصطلاحى.

:الاصطلاسالمفهوم

الاصطلاحىالمفهومبينالعلاقةإن؟اللفوسةالدلالةعنالاصطلاحيةالدلالةفصليمكنهل

الانويةالمفاهيمبعضعلىيعتمدالاصطلاحىفالمفهوم،وطيدهعلالةاللفوىوالمفهوم

الاحوالمنبحالاللنويةالدلالةعنالاصطلاحيةالدلالةفصلولايمكنوالحدردللافاظ

لفة.يحتملهللفظمعنىفالاصطلاح

حينالهجرىالثانىالقرنأواخر.فىالدلالةعلمأوالمصطلحعلمالعربالعلماءعرتولقد

فتحوقد.الترآنمجاز.كتابةفىوتنسيرهاالقرانألفاظشرحإلىعنايتهعبيةأبووجه

اصطلاخا.الدينلمفهومعرضممنمنهمكثيرينفتبعهمفلفاكانبائاذلك

والإرضاداثتانةرزاؤ.المصرىومحمدرردصيعشان.د:محتبق.%2.الكلات:5البتااصر-ا

.932-327ص.8291صنةرفق.القومما
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:+الحلرد.كعايهفىصيانينباير

بهالانتفاعيرجىفيمااستعصلهاالعقلبهايتحلىصورأنهالدينعلمحدإن:جابريقول

-الموتبمد

كانلما4ودنبادبنا،النافعةالسباساتأفضلبالمقصودالعلمإنهال!ئ!رعىالعلموحد

.)1(الموتبعدنافئاالدنيامنافعهن

علىنتعرتأننتطيعأنناإلاالدينعلميعرتوأنماالدينلايعرتجابرأنهناوالملاظ

.والحابءالجزامعنىوأيفابالثريعةوالعملوالتسليمالطاعةوهوالدينمنالمقصود

للبربانى:العم!شات

عندماهوتبولإلىالعقولأصحابيدعوإلهىوضعالدين:الجرجانىيقول

(.!الرصل)

تطاعأنهأحيثمنالشريعةفإن،بالاعتبارومختلفانبالذاتمتحدان:والملةالدين

منمئا،تمىإليهايرجعأنهاحيثرمن،ملةتسس!معأنهاحيثومن.ديناتسمى

إلىمنسولةوالملة،تعالىاللهإلىمنسربالدينأنوالمذهبوالملةالدينبينالفرقوقيل

)2(.المجتهدإلىمنوبوالمنمب،الرصل

اللنون:اصطلاصاتكثالىكعاللا

الهالفىالملاحإلىإياهباختيارهمالعقوللذوىصاثقإلهىوضعالدينإنالتهانوىيرى

ضىوقد"نبىكلملةكلعلىهـلطلقوالأعمالالعقانديشتملوهذا،الما3فىوالفلاح

تعالىاللهإلىهـلضات،"الإسلاماللهعندالدينإنأتعالىاللهقالكحا،بالإصلامالدين

سىوربما،وانقيادهملتدينهمالأمةهـالى،منهلظهوره(متض)النبىوالى،عنهلفدرؤ

:تطاعأنهاحيثمنلمبادهتعالىاللهثرعهاالتىالأحكامنإنوالملةبالدينأيصاالثرع

نأإلا،بالذاتلا5الاعتباربحسببينهافالتفاوت،ضرع:مشروعةأنهاحيثومن،دين

عندالنلنىالمصطلح.كتابضناالأعمالأيرعبدد.محتين،الحموذكاب:صبانكنجاير1-

.0170171عىا989القاهز.الكابهثة.العرب

.5010601ص8391تثروت.الملبةالكبدار.التعرمفات:الجرجانى-2
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يفاتوالدين،استعمالأفقطالأمةوالى"السلامعليهالنبىإلىتضافانوالملةالشرلعة

العقولذوىيسوقوضعهو:فيقالأخرىبعباؤعنهيعبروتدأيضئاتعالىاللهإلى

الوضعفإن،ومعادهممعاشهمنىيصلحهمماوهوبالذاتالخيرالمحمودـإلىباختيارهم

العمليةبالأحكامالشرعيختصوقد...ءالأئبيامننبىبهاءجاالتىالأحكامهوالإلهى

وحينئذ،الديننىالطريقهىوقيل،العبوديةبالتزامالأئتمارنإنهاالريعةأما،الفرعية

1(.)هتردافانوال!ثريعةالشرع

الحكم:نصوصىصاب

هى:للدينلفويةمفاهيمثلاثةعربىابنيقدم

لابسر:وكابسربمامعارضةأىهجزاالدبن):عربىابنبقول:هالجزابمعنى:الدينأ-

عذابمانذتهمنكمبظلمومن".بسربماءجزاهذا!عنهورضواعنهماللهرض"ي!رفيما

)2(.هالجزأهوالدينأنأفصح5جزاهذا(سيئاتهمعنونتجاوز)لايسربماهجزاهذا"كبيرلم

واللامبالألفالدينوجاء:ع!سبنالدينمحىيقولةالانقيادبممنىالدين-ب

،الإسلاماللهعندالدينإنأ:تعالىقولهوهومعروتمعلومدينفهو،والعهدللتعريف

الذىفذاكلهاللهثرعهالمبالانقياداتصفنصن...انقيادكعنعبارةفالدين.ألانقيادوهر

هووالحقللدين.المثىهرفالعبدالصلايتيمكمايقيمكماأنماهأى،وأتامهبالدينقام

)3(.فعلكمننالدين،فعلكعينهونالانقباد!للأحكامالواضع

:المادـهبمعنىالددن

نالدين:حالههـلطلبهيقتفيهماعليه)Laلأنه.بالعادةالدينشرح...عرسابنيقو

)5(.تكرارالعادةنإنثمومن،هحالإلىبعينهالأمريعودأنالعادةوشول.العادة

عنديتوقفلمأنهإلاعرلىابنبكنداللفةحيثمن(للديناالثلاثةالمعانىعنهذا

دبنين.الثرعبةالوجهةمنالدينقسمبلذلك.

.011عى!التاهرة30ص.التوناصطلاحاتكاف:اتهانى-1

.69ص.ب\.العىسىالنكلردـار.اظمنصوص:ع!يىثنالدينمجى-2

.9فىp.الا!قالمرجع-3

.79صةالمرجعننى-،
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ا!لق.عندود!ناللهمحنددين

أنبياثه.علىأنزلهالذىاجمهىالئرعهو:اللهعندالدين-أ

المحلقهسنهابلرسولأاللهبهايرسللمالتىالنواميسهى:الخلقعندالذىالدين-ب

كالرهبانية.شرعهمااعتباراللهاعمبرهاالإلهىالحكموافقتنلما

لوله:dUlفي

نالدلنالحىعرتمنعرتومنيعالىالحىعرفهمنوعنداللهعنددسن:دينانالدين

أإنتعالىقولهوهوالخلقدبنعلىالعلباالرتبةوأعطاهاللهاصطفاهالذىهواللهعندالذى

)1(.،الإ!ماللهعندالدين

كلهفالدين:عىلىابنيقول.اللهاعتبرهالذىالخلقعندالذىالدين:الثانىالقسمأما

النواميصىوهى،ابتدعوهاورهبانيةأتعالىاللهمالالأصالةبحكمإلالامنهمنكوكلهلله

نىالمعلومةالخاصةبالطريقةاللهعندمنالحامةفىبهاالمملومالرسول.يبىلمالتىالحكيمة

المشروعبالوضعالمقصودفىالإلهىالحكمفيهاالظاهرهوالمصلحةالحكمةوافقتفلصا.العرت

)2(.تعالىعندهمنضرعهمااعتباراللهاعتبرها،الإلهى

الفتوحاتفىقالفماذا."الحكمفصوص"كتابنىعرصابنذكرهماإجعالهذا

المكية.

المكبة:الفتوسات!كعاب

الملكإن:نيقول"الدينيومملكأ:تعالىلقولهتفسيرلمنعوحاتهنىعرسابنيقدم

للكلالمالكتعالىالحقهوالحقيقةعلى.والملك..الملكبطريقالملكلهصحمن()هو

-j.ت

)3(.ءالجزايوم(الدينهـسوم

.،9صالا!قالمربع-ا

.59ص:تنهالمربع-2

.للكابالعامةالمصرمةالبنة.بحيعثاند.وتتديمضتيق.المكيةالتوحات:عر!اكن-3

M.ص.با ?NA.ب.،8ص2بر.,NAY.
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أيدىمنالمستخلصالدينهو:نقال،الخالصالدينللهألا،وجلعزتولهشرحوقد

1(.)اكوانرلوسبة

انتقلنامافإزا،المصطلحكتبنىوردـذكرهاالتىالاصطلاحيةالتعريفاتبعضهىتلك

التىوالمفاهيمالمعانىبعضفىتتفقوجدفاهاالفلسفيةالمعاجمنىالدينمفهومعنللبحث

هنهومنخاصةفلسفيةبرفلةتنفردالوقتذاتونىالمصطلحكتباواللفةمعاجمفىوردت

المعاجم:

المركية:لمبعاللفةالنلسلىالعبم

Religionشاligion()!:يند (F) R

الفردحاجةيسد،معينةجماعةبهاتؤعنمقديةوعباداتمعتقداتمجموعة-أ

فيه.مجالوللعقلالوجدانأصا-.5السواعلىوالمجتمع

تصصمىتطاعحيثمنفالث!ريعة،بالاعتبارومختلفان،بالذاتمتحدانوالملةالدين-ب

هلة.تسمىالناستجعحيثومن،ديئا

بيروت،الملة)كتاب.مترادفيناسينبكونانبكادانوالملةالدبن:ائنارابىتال

(2 ) 1 %V A).

صليها:ئحطالنلسنىالممبم

Religion:الدين

والطاعة!،والحكم"رالرأى،رالسياسة،والسيز.والهالاالمادة:اللفةفىالدين

.تلانتدينوكما،الدينيومهالكومنه،ءوالجزا

والنرق،الخيرإلىالعقولذوىييوقإلهىوضععلىالقدما.فلاسفتناعندالدينولطلق

أنهاحيثومن،ديئاتسسمطاعةأنهاحيثمنالشرسةأن،والمنمبوالملةالدينبين

الدين،ببنالفرق:وقيل،مذهئاتسإليهايرجعأنهاحيثومن.ملةتمىجامعة

والمنمب،الرسولإلىمنصولةوالملة.تعاساللهأىمنموبالدبنأن،والمذهب،والملة

.327ص،1،صالايقالمربع-ا

.86ص.الفلفىالمحجماالم!تاللضةمبح-2
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إنهاتيلولهلا"بعضمكانبعضهاالألفاظهنهتستعطماوكثيرلم،المبتهدإلىمنسوب

ىاالسنةوهىالعىلعةعلىأيضئاالدينلفظويطلق.بالاعتبارومتغايرة"بالناتمتحدة

.والأحكامالسقمنلعبادهاللهماثرعه

:معانعدهالهديثةالفسلفةفىالدينوللفظ

لله4حبهاءجرامنللنفسالخاصلةوالأنعالوالاعتقادأتالإدرأكاتمنجملةالدين

.لأواهرهوطاعتهاإياهوعبادتها

بالتقد!.الإيمانأو،بالعلمكالإممان،بهاوالعطالمطلقةبالقيمالإيمانهوأيصاوالدين

بحبالذىالمتعبدكففلالقيمبهذهالمؤهنففضل،بالإنانيةالإممانأو،يالجمالالإيمانأو

وحب.جمردمنبهيتمفبماإلاالآخرعلىلأحدهعافضللا،ضرعهبماهـلعطخالقه

.للذاتوانكار.!اخلاص

Religionشا:الطبيعىوالدين naturell

النذلىولروحانية.وخيرشهاللهبوجودالاعتقادعلىعشرالثامنالقرننىأطلقاصلاخ

والفرق.العقلونورالضيروحىعنناضىءماهرجهةمنالخيرفعلويإلزامية5وخلودها

Religion)الوضعىوالدينالطبيصالدينهذابين Positive)وحىعلىقاثمالاولأن

والرصل.الأنبياءمنالإنسانيقبلهإلهىوحىعلىتاثمالثانىأنحينعلىوالعقلالضصير

اللهتمجيدهدفهاالناسمنمعينةجماعةعلىدلالملةعلىالدينلفظأطلقهـازا

وتعاليصها.وتقاليدماقوانينهالها،خاصنطامذاتملةفهو،المسيحىكالدين.وعبادته

الآتية:بالمفاتيتحلونأفرادلمتضماجتماعبةمؤسسةأيصأ"والدين

الث!عانر.ببعضرقيامهمالمشتركةالأحكامببضقبولهم-أ

وحفظه.الإيمانهذاتأكيدعلىوحرصهممطلقةبتيمابمانهم-ب

نيه،ساريةأوالعالملهنامنارقةمنهأعلىررحيةبقوهمتملالإنسانأنبراعتقادهم

موحذ.أوكميره
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قوامهااجتماعيةمؤسسةأنه(دور!دايم)الاجتماعىالفبلسوتعندالدينمعاشوهن

والمشاعرالعقاثدمنمؤلفروحىأحدهما:جانبانولها،المقدسوغيرالمقدسبينالتفرلق

)؟،.والعاداتالطقوسمنمؤلفمادىروالآخالوجدانبة

وههه:ومراد!لرملعوسفالفلسفىالمعبم

النحوعلىالدينونلسفة،الأديانوتاهـلخ،الدينتتناولتعرلفاتعدةالمعجمهذايقدم

التالى:

Reliءion:الدين

ولهلا،بينهماالعلالةوعن،محدردبتهالمحدودـفىوعنإطلاقهفىالمطلقعنبعبر

ياتى:بما.دينأىيتصف

معينة.وطقوسشعائرممارصة-أ

.أخرىتيمةأبةلاتعدلهامطلقةميحةفىالاعتقاد-ب

أحادبة.أومتكؤالقوههنهتكونوقد.علباروحيةثقوهالفردارتباط-ب

الآتى:النحوعلىمتعددةزوايامنبالعقلالديندر)صةوكلكن

Histoire:يانالأديارلخ des Religions

العصرية.والأدـيانالبدانيةالأديانبين،الاكهةتعد!وعقيدةالترحيدعقيدةبينالتمييز

Philosophie:الدينفلسفة de la Religion

ومصير،الكفايةومث!كلة،البثروطبيعةوحقيقته.الدينماهية،الإسانىالتفكير

الإنصانبة.النفس

Psychologie:الدينسيكلوجية de la Religion

وطاهز.مضمونهوالجماعىالفردىالدينىالث!عوردراسة

للدينالاجتماعىالطابعدراصة43ءهاهس!اكاه4حاثهاح"أأعوله:لديناسوصيولوجيا

العامة.والشعاثرالمرنيةوالطتوس

I-5720573ص.7191سنةاللبنانىالكابدار.أبالفلنىالمعبم:علبابعيل.
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Religion:طحعىدين naturelle & Natural Religion

الروحوظوداللهبوجودالإيصانعلىهـللور،ع!ثرالثاهنالقرننىالاصطلاحهناطهر

)1(.الوحىهانتفاوعلى

اففنى:المنعملمهدالفلسلىالم!بم

شاول(ligion)و(ظ"ligio):دين

ال!ثرانعأصولوبشمل.أبفعاوالباطلالحقعلىأوسعبمعنىهـمطلق.العادة:اللفةفى

بالنات،الهيرإلىالمحمودباختيارهمالعقوللذوىصاثقإلهىوضععنعبارةلأيه.ونروعها

نيطلقأيفانيهيتجوزوتد،الملةبمعنىنيكونخاصهالأصولعلىفيطلقفيهيتجرزوتد

.الأصولهذهنروعيعنى،خاصةالفروععلى

والمذهب،الرسولإلىوالملة.اللهإلىهنوبالدينأن،والمذبوالملةالدينبينوالفرق

تسىبهايطاعأنهاحيثمنوهى،والأمةوالنبىاللهإلىتضاتوالثريعة،المجتهدإلى

بعضهاالألفاظهنهتشعطماوكثيرلم،ملةتسمىعليهايجتمعأنهاحيثومن.ديئا

.بالاعتبارومتفايرهبالناتمتحدةأنهاقيلولهنا،بعضمكان

Natural:طميعىدين Religion

IاLانوإن،كليةالإلهلايجحدرنذلكمعدعاتهولكن،بالحسابولابالبمثيؤمنلا

بحياتهالنردالإنسانيدينحيث.الإنسانيةهوطبيععاإلفاالطبيعىفوقالإلهمحليحلون

!تاجالب!ثريةفإنوكذلك.أوثقانتهالبيولوجىاستمرارهناحيةمن.سواللإشانيةووجوده

هـلصف.عبادهعنالفنىهوحيثالكتابيةالدياناتنىاجمهبعكس،الفردالإن!انلهذا

بانهاننيةأواجتصاعيةأوعلميةمثانيةغاياتمحقيقبهدتلقدراتهالإ.يسانتعبئةكونت

تباينتوإنالأخرىالدينيةالتجاربعننوعهافىلاتختلفالتىالدينيةطبيعتهالهاتجرسة

.)2(الكيففىعنها

992.ص97915صة.التاهز.الجدبمةاثتاتدار.النلنىالمعبم:وهبهمراد.كرميرت-ا
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المضكصر:النلمدلىالمصبم

وضعيةماركسبةرفيةمنطلقومناجتماعىمنطورمنالدينمفهوميتناولالمعجمهذا

:يقولحيث

الطبيعيةللقوىغيبىأسطورىانمكاس:الاجتماعىالوعىأشكالمنثكلالدين*

خارمة.غيبيةتوىصيفةالدنيويةالقوىفيهتكعسبالإنسانعلىالمسيطزوالاجتماعية

.زاكأوالحدهذاإلىمتسقة،والأفعالوالأمزجةالتصوراتمنمنظومة:والدين

الحاصةالأساطيرجملة:الديننىالمبثولوجىالعنصرالدبنبةوالأفكارالتصوراتوتثكل

اد!ميدانإلىالدينيةالامزجةوتنتب،والإنصانبالعالموعلاتتها.والجنبالآلهة

وجزعه.وعجزهالإنسانضعفعنيعبر،جههمنفهوةبالازدـواجيةيتسمالذى،الدينى

والعصبيةالنضوةمنلونإلىأحيائايتحول.لابالاتكال،بالأعلشعور،أخرىجهةهنوهر

الطقوسمختلفيفمالذى"الدينيةالعبادةميدانإلىالدينيةالأفعالوتنتسب.الدينيين

الفيببعالمالإيمانوبئكل.وغيرها،والصلوات"القرابينتقديممثلالدينيةوالثعاثر

الطبيميةالقوىمواجهةفىالإن!انعجزحصيلةالدينهـلطهر،ولبهدينأىمحور

جنرؤأما.والأجتحاعيةالمعرفيةجذورهوللدين،تضطهدهالتى.الغاضمةوالاجتماعية

العلاتاتتشؤإمكانية،الواقععنالبث!رىالحيالانفصالإمكانيةفىفتكمنالمعرنية

للحياةالموضعيةالظروتهىالاجتماعيةالدينوجذور،معرنتهامجرىنىالوامعية

)؟(.خرافئااستيعائاالواقعاستيعابإلىتؤدىالتى،الاجتصاعية

إلىتعرلفاتهامنكثيرنىاصتندتالتىالفلسفيةالمعاجممنالعديدنىءماجاهذا

الفربفلاسفةبعضبهاقالالتىالفلصفبةالتعرلفاتبعضإلىبالإضافةاللفوىالمفهوم

المحدثين.

ووطيفته:منهومهالدينحولالفربفلاسفةرأى:ثالئا

حولعديدةمنالاتدارتوتد.اندينموضرعتناولهمعندضتىتعبيرأتالفربيونيقدم

والديانةالطبيعيةالديانةتعبيراتوظهرتالدينيةالتجريةوتقديم،وطبيعتهالدينمفهوم

التىالتعريفاتأهموهن.التعبيراتمنذلكغيرإلىبالمجتعالدينوعلالةالوضعية

الغربيونةهؤلاءمؤلفاتنىوردت

.Va%227صنة.مومكو.اتتمدار:المقصرالنلضالمحبم-ا % W.
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.)؟(+ياللهالإنسانيصلالذئالرياطهوالدين+:القوانينعنكتابهفىشيشرونيقول

الحقيقة.عنلامذهبالقانونفىمذهبفهولذلكاجتماعيةظاهرهالدينان:هويزويرى

الحبوانوحدههوهولزنطرفىوالإنيمانقانونهوبلنلسفةلبسالدبنأنذلكفىيقول

عندإلالاتوجد(الدينئمرات)كانتوإذا.الأخرىالكانناتلدىفلادين"المتدين

.الحيو)ندودطالإنسانعندإلاأيضعالاتوجدالدينبذورفإنهالإصسان

بصفةالهرأفةأوالبدانىأوالوثنىالأول:الدبنمننوعينهناكأنإلىهوبزهـينمب

عافة.

الطبيعةفىلكليهماواحدالاصاسلكن"بهالموحىأوالمنزلأوالحقالدين"الثانى

اختلامهاالتىالرئيةغيرالقوىمنالخوتهريزيقول.الطبيعيةالبذوربذلكهـلقمدالبثرية

فهومشروعةغير!لانتنإنالدينهوعلئاالمشروعةالهكاياتمنتخيلهاأوالثرىالن!ن

21(.الهقالدينيكونذلكفإنتغيلناهاكماحئاهىالمتخيلةالقوهتكونوعندما.الحرافة

الإنانيةعبادةأوالوضعىالدينوجعل.للدينتفسيرلمتدمفقدكونتأوجستأما

نىجوهرئاأصاصابعتبر،كونتنظرفىفالدين،الإنانبةللتجريةالدينىالتفسيرأماس

نىالمعروفالسامىمفاهاتفقدكونتعندديننكلعةهذاوعلىالإنانىالمجتمعقبام

العتلبينالتاموالانممجامالحبنىالأفراداضادعلىإلافلسنعهنىولاتدلالدياناتجميع

التىالساميةالمجردةالحقيقةلأنها.الإنسانيةدينهونظرهفىالوضعىوالدين.والقلب

فكرهنكأنوالعبادةبالتقديسعليهاونتونر،وعقولناتلوشابكلإليهانتجهأنيجب

فىالأساسيةوالعقيدةالمعروفةالراتيةالأديانفىاللهنكرةمحلكل!لونتعندالإتانية

تطفىأنإذنولابد،الإ!سانيةونىالعالمفىمركزهالإنصانيفهمأنهىالجديدالدينهذا

والذاتيةالأنانيةمحلللنير".عضمبدأويحلالفرديةفتتلاضالعقلعلىالعاطفة

وكمالهاوحدتهاالإنسانيةضققالجديدالدينىمنمبهظلنىأنهكونتويأملالخصية

وسصوها

القاهز.العاو-مطبعة،الأديانتارسخلمراتتدحوث-الدين:ررازاللهعبدمصدد.-ا

.26ص9691صنة

.،.8-،.\صNAAeت.الثتافةدار.هرفىترماس:الفتاحعبدإهامد.-2
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للطاهزتفسيزرأسعلىالأخلاتىالدينويضعللدينأخلاتئاتفسيرلمكانظهـلقدم

فهو5وحد"حدردـالعقلفىالدينكتابفىحددهالذىهدنهخ!منزلكبتضح.الدينية

فىوهوأخلاتيةمفاهيمضوءعلىتارسخىنسقأنهحيثمنالوحىفحصهوالهدتأنيرى

وأصبح.العقلئمانمنوالإعلاهبالفرديةيمتازالذىالتنو!لعصرطبيعئاامتدادلميعدهذا

صديد!الايمكنالدينحقيقةوأنوالدينالاخلاقبينفرقهناكل!شأنه:هوالسائدالاتجاه

الأخلاقى.أثرهإلىالنظريجببل.خالصةنظريةلمماييروففا

عقاثديتطلبأنه،بالنطرلابالعملمرهونالإيمانأنإلىاسبينوزاذهبولذئك

الذينهؤلاءبآراءكثيرلمتاثرتالتىكانطر!كةتاتىزأتهالمضونسياقوفى.)9(صحيحة

علىكائطدأ!لوتد.للدينالنظريةبالصياغاتاهتمامهمهنأكثروالأخلاقبالمملاهتموا

والمثلالإنسانبينأو،واللهالإنسانبينالعلاقةتوثيقنىالأصاسهوالأخلاصالدينأن

فحصأوالمقدصةالكيبمةترامنالنهانىالغرضإن01:كانطيقول،الأعلىالأخلالى

يزلفصاهوالأخلاتىالرتىإن+:بقولأخرىومرة."أخبارلمالناسجملهومضونها

للكبتفسيرلكلالأعلىالمبدأيتضمنإنهالعقلحدودفىوذلكدينلكلالحقيقيةالنابة

أيضايزودناتعليشافىوهر.حقيقةكلإلىبقودئاالذىاللهررحهوالدينفهذا،الدينية

أخلاصإيمانودوافعلقواعدكنسىإيمانمنالمقد!الكتابيت!ضنهماديغفعالفعلبمبادىه

المقدسللكعابوتفسيربحثوكل"كنىإيمانكلفىالحقيقىالدينوحدةيؤلفخالص

نحتطيعتقدممالكل)2(.بلاخله.الروحهنهعنبحثعلىالبدايةمنذيرتكزأنينبفى

عصليةفلسفةبوصفهاالأخلاقوأن"اللهنحوالواجباتفىمذهئاالدينجعلكانطبانالقول

.والإنسانالإنسانبينالأخلاتيةالعلاتاتإلالاتتناولالباطنللتمرلعمحفة

مانحوعلىالمطلقبالروحالذاتىالرعىإنه+:فيقولللديخنجديد!مفهوئاهيبلولقدم

التىالمعرفةعنمعبيرالدينىالثعورأنهذاومعنى.المتناهىالروحيتمثلهاويتصو:

)3(.يالروحمطلقةمعرفةيمثلالدينىالوعىأنيرىإنه،زاتهعنالروحلدىتتوافر

168عى.8891صنة.الثتافةدار.كانطعندالفانبةمنهوم:أحدجدمحمودد.-ا - e11.

2-501-001..tsOf R !n Alone. ppآLim+ءKant: Religion Within
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الجدلىالتطورفىضروربةمرحلةالدينأنأساصعلىوتطورهالديننثاةهيجلهـلفسر

ضالصةبشركةوسيلةوليس.صدفةمحضلشىالدينوجودأنزلكمنينتجف!نه،للروح

لدطلقوصحيححقبقىضرورىتجلوهوالعالمنىالعقلأعمالمنضرورىعملهووانما

نىللمطلقجملعنعباؤالدينأنإلىهـلذهبعامبوجهللدينتعرلفهفىيؤكدههاوهذا

هى:كبرىمراحلبثلاثالدينمروقد،التصورىالفكرإطار

فيهاتستطعلمالتىالدياناتتلكجميعالعنوانهذاتحتويضع:الطييعيةالديانة-ا

الطببعة.علىبعدالسبطرةالروح

جوهريعدلماللهأننرىالمرحلةتلكنىأوالديانةهذهنى:الروحيةالفرديةديانة-2

ماهيةتكوننسوت...7الصنصالإلهإلىالمرحلةهذهنىنصلوسوتروخاأوذائابل

التحديد.وجهعلىالروحهوالآنناللهالشغصيةهىزاتهاالإله

الحقهوهيجلتعبيرحسبالديانةهذهومفصون:الميحيةأوالمطلقةالديانة-3

)1(.المطلق

تلكأيضعاالفركيونبهاتالالتىالتعرلفاتومن.الفربنلاص!فةهآرامنجملةهذه

وهى:درازاللهعبدمحمدالدكورأوردهاالتىالتعريفات

بالهاجةثمعورناالدينحقيقةقوام(الديانةعنمقالات)فىماخرثلايريقول-ا

المطلقة.والتبمية

المغلوقواجباتمجموعةهوالدين(الإنح!انيةتانون)كتابفىضاتلالأبيقول-2

ننسه.نحوواجباته،الجماعةنحوواجباته،اللهنحوالإن!انواجبات،الحالقنحو

تصررلايمكنبقؤالإيمان(الأوليةالمبادىء)كتابهخاتمةفى.سبنسررولرتيقول-3

الدين.نىالرثيسىالعنصرهو،المكانيةولاالزمانيةتهايتها

روحية.بكاثناتالإيمانهرالدين(البدانيةالديانات)كتابهفىتايلوريقول-،

لايمكنماتصورمحاولةهوالدين(ونموهالديننثأة)كتابفى.ملرماكسيقول-5

الله.حبهو،اللالهائىإلىالتطلعهو،عنهالتعبيرلايمكنعماوالتعبيرتصوؤ

-965عى.0891صنةالثقانةدار.النتاحعبدإمام.دترجصة.هيلنلنة.ضيىولتر.د96\د
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مزدـوجعملوالعبادة،العبادـةهوالدبن(الدباناتعلم)فىيرنوفإميلبقول-6

إلىبهيتوبهعحبةانعطاتأوتلبىوعمل.صاميةبقوهالإنسانيعترتبهعقلىعملنهى

القؤ.تلكرحمة

وفئاسلوكهالإشانتوجيههوالدين(الأديانتارلخمقدمة)فىهـيفيليقول-7

و!طيبالعالممانروعلىعليهباللطانلهابعترتخفيةروحهـفيروحهبينبصلةلشعوؤ

بها.باتصالهيث!عرأنله

العالميةالمبموعةتصورهىالديانة(المستقبللادينيةاكتابنى،جويؤتول-8

ا!شانيركزهااخرىلمشيناتبتبعيتناالثعورهوالدينىوالشعورالإنسانيةالجماعةبصوؤ

الكون.فىالبدانى

العقاثدجحلةهوالدين(ودينيةخلتيةمماليع!)كتابفىماييرميثيليقول-9

أنن!نا.حقوفىالتاسومعاللهمعسلوكنانىتوجهناأنيجبالتىوالوصايا

فىالمثالىالجانبهوالدين(والدياناتالعلم)كعابفىبيرصيهصلفانيقول-01

الإنسانبة.الحياة

التورعاتمبموعةهوالدين(للدماناتالعامالتاهـمخ)فىهـمناكصالوهونبقول-11

لتصرفاتنا.المطلقةالحرلةأمامحاجزلمتقفالتى

متساندةعجموعةالدين(الدينيةللحياهالأوليةالصور)نىدوركايمإيميليقول-29

وأعمالاعتقادات(المحرومةالمعزولةأى)المقدصة5بالأضياالمتعلقةوالأعصالالاعتقاداتمن

)؟(.الملةتسمىمعنوسةوحدةفىاتباعهاتضم

الاعتقادهوواحدمحورعلىمعظصهافىتدورأنهاإلاوتتسعتضبقالتعربفاتهذهإن

لاواهز.والأمتثاللهالخضوعهـستوجبالطاعةيستحقواحدمعبودفى

الدلهن:منالنفسىالتحليلعلماءموقفرا!ا

لنايقدم"نرومأريك"أنبخدالدينمنالنفسالتحليلءعلماموتفإلى)نتقلناماإزا

بعرضالمشكلةلهن!مناذثتههـلبدأ(النفسىوالتحليلالدين)لمشكلةمصتفيضةمناقثة

التالى:النحوعلىالدينومث!كلةالنقىالتحليلمجالنى+يونج"و.نرهـلد.منكلجهود

.32-92عى.ممهذدراصات،الدبن.درازاللهعبدمصد.د-ا
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فىالإشانعجزمنبنبعالدبنإناوهممستقبل)كتابهنىفرهـلديقول:فرهـمد-أ

مبكزمرحلةفىالدينهـشثأ.نف!عهداخلالفريزيةوالقوى،المحارجنىالطييعةموىعواجهة

لهنهالتصدىنىبعدعقلهيستخدمأنيستطيعالإنانيكنلمعندماالإنسانىالتطورمن

الطفلهلتجريةتكرارفرورررأىنىالدينيكونعليهوشاء.والداخليةالحارجيةالقوى

معيتعاملأنطفلوهوبهاتعلمالتىالطريتبنذ!لهالمهددةالقوىمعالإن!صانهـشعامل

نإفيقولزلكمنأمعدإلىنرهـلدينصببلوهفاالدينيعتبرهناوعلى.الأمانبمدمثعوؤ

التارلخ،مرعلىمعهاتحالفسيثةإنسانيةمؤساتتقديسإلىيميللأنهخطرالدين

التفكيرو!ريم،وهمنىألاعتقادالناستعليممنالدينبهيقوممافإن،ذلكعنوفضلا

نقطةإلىللدينبنقدهفرهـيددبنتهى)1(إملاقهنالعقلأصابعمامسئولأيجعلهالنقدى

الاهتزازأثدمهزوزةأسعلى(الأخلاتية)يفعالدينأنيرىفهوبالأخلاقتتعلئأخرى

ينهضالأخلاومس!مبلفإن،اللهأوامركونهاإلىيس!ندالأخلاليهالمعاييرصحهكان!فإزا

إلىسبيلهفىالدينىالاعتقادأنيفعرضفرهـيدكانولما،اللهفىالاعتقادمعيتلاعىأو

إلىيؤدىسوتوالأخلاقالدينبينالمستمرالارتباطأنافتراضعلىمرغمنإنهألانحلال

الدينأنإزالصحةعنعارأنهجانبنامننرىخطيركلاموهذا)2(.الاخلاتيةفيصناتحطيم

جوهرهنىوهووالزللالانحراتمنوحمابعهالإش!انىالسلوكضبطعلىتائمجوهرهفى

رفيعة.علياومثلأخلاتيةأصس!علىتانمالسماهـلة-الأديانخصوصا

وقد(والدينالنفسعلم)كتابهخلالمنالمثكلةنىم!آرابرشجيعرض:بوينج-ب

نإ+ةنيقول؟الدينيةالتجرلةطبيعةماأنالدما:عليهاالإجابةوحاولالاسثلةطرح

الخارقببراعة(RudolfOtto)أتورودلفأسماهلماالمعحوطةاالدقيقةالملاحظةهوالدين

بلالإرادةأفعالمنجزانىفعللايسببهأثرأودينامىوجودأى(numinosum)للطبيعة

تكونأنمنأكثرضحيتدائئاهىالتىالأنانيةنىهـشحكميمسكالرجودهذاالعكسعلى

..خالقته

التجرلةولتحليل"أنفسناهنأعلىلقوىالخضوعهوالدينيةالتبريةجوهرأن"يرىكسا

لايمكناللاشعورأنيرىفهو،الدينيةالتجربةوهذهاللاشعوربينائرلطبوشجيحاولالدينية

الكية،منفرهـلدعصرموتفعنتعبير،يكونأنيمكنالنىالرأىهذافىنرافقلانحن-ا

.ومكانزهانكلفىالدينعلىتعصبمهولايمكن

.Iا-58ص.اWYسنةغربميهبة.مماهلنزادترضة.التىواتحليلالدين:نرومارسك-2
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عقولنا.عىوتؤثر،سيطرتناعنتخرجقؤإنهبلالفردـىالعقلمنثطرمجرديكونأن

أنهوهى.النتيجةهذهإلىبالضرورةيصلأنواللائصعررللدينبرينجتعريفعلىهـشرتب

وللزم+أساسيةدينيةكلاهز"علينااللاشعورتأثيريكوناللاواعىالعقلطبيعةإلىبالنظر

تؤاستيلاهعنتعبيرمنهماكلألأندينيةظاهزكلاهماوالحلمالدينيةالعقيدةأنذلكعن

علينا.خارجية

الهبؤمنخاصبضربتتسمبوينجعندالدينبةالخبرهنإنالفهمهذامنأساسعلى

.اللاث!عور)1(أوالإلهاسمالقوةهذهعلىأطلقناءسواأعلىلقؤالحضوعهىالعاطفية

العربمنوالباحثين.العلماعندوالاصطلاحاللفةحيثمنالدينلمفهومعرضناهكذا

أبرزها:عدةاجماهاتتتناولأنهاالتعرصفاتهذهعلىوالملاظوالفرليين

لإلهوعبادهوطاعهخضوعأنهعلىالدينيفرالذىالروحىأواللاهوتىالا!اه-ا

الكل.وضابطالكلخالق

بانهالدينتمرمفإلىيذهبالاتجاهوهذا،السبوس!بولوجىالاجتماعىالأتجاه-2

الثصعائربعضبإقامة.المتحدينالأفرادمنطانفةبرجوديتميزاجتماعىوضعأومؤصسة

الحفاظالطاثفةهدتنيكونهسىلايمدلهامطلقةبقيمةبالإممانالصبغبعضهـلقبولالمنظمة

تعتبرلدالقدؤوهذه،الإنسانعلىتعلوروحيةتدرةوفيالفردبينصلةبإتامة،عليها

21(.اللههىواحدةأنهاأخيرلمتعتبرأومتعددةتعتبرأومبثوثةمنثره

وأصحابالعاطفةنظروجهةتقتضيهماالدينمنيجعلالاتجاههذا"النفسىالاتجاه-3

دينى.وحب،دينىخوتفهناكالدينيةالعاطفةأوالدينىالث!عورجمديديحاولونالاتجا.هذا

إلخ....دـينىوفرح،دينىوفزع

التنسيراتهذهعلىنوانقأننافلايعنىالكلبهذاالاتجاهاتلهذهعرضناتدكناوإذا

وليدةالتأثيراتوهذهالدينيةالخبرةلتفصيرمحاولاتهىوإنماودقيقةصحيحةنعتبرهاأو

مختلفة.اجتماعيةبيئاتنىتارلخيةطروت

الإنسانية.الحياهمراحلعبروتطورهالدينلنم!أةرصدنانىوضرخايزدـادالأمرولعل

1rrص.الاكأالمربع-9 - r.

.2025دص.وهقبامحةعطبتبرالمواعادلد.ترضة.الدينىالنكركنية:بب-2
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المائىالفصل

وتطورهايانالأدئشأة

وأإنسانياربودلمنكادـبدفلاالإشانيةالحياةجوانبمنهاماجانباالدينيةالعقيدةقثل

علما.اجتهدولتد.حياتهتسيبرنىعظبمةمكانةالدبنبةللمقبدةو!دإلابشرئاصمفا

منهم...ضتىمذاهبذلكفىوزهبواالاديانونث!اةالدينيةالظاهرةتفسيرنىالأديانتارلخ

الإنساناهتمامإلىأرجعهامنومنهم،والخوتبالفزعالفريزىالشعورإلىكاتهاأرجعمن

الدينبينريطمنومنهم،ثهوأحداالكونظواهروتعليلومصيرهوجودـهمبدأعنبالبحث

لكلتعرضصرتالفصلهذانىنقدمهاالتىوالدراسة.المذاهبهذهآخرإلى،والأصطورة

.الأديانتاريخنىوالباحثونالمفكرونماتدمهخلالمنأ!جماهاتهند

الدين:إلىالحابة،أولأ

البحر،جحيعفىاللهخلقهاالتىالطبيعةهىوالفطرة"البثريةالنفىفىفطرةالدين

ظهرت...إنصانيةجماعةهناكليتأنههىالأديانمؤرخوعليهاأجمعالتىالحقيقة+إن

الكونظراهرتعليلونى"ومصيرهالإنسانمبدأنىتفكرأندونمضتثموعاضت

ظئا،أويقيئا،باطلاأوحفا5صعبنارائاالمسانلهذهفىلهاتتخذأنوفىدذ،وأحداث

بعدالكائناتإلبهتصيرالذىوالمأل.ضانهافىالطواهرهذهلهاتخضعالتىالقوةبتصور

صوؤامخيلتهنىوكون5وجودهافىيعتقدكانموىهناكأنالإنساننتصور)؟(.+تحولها

القولجقكماأوطبيعىأمروهذا.خاصاواسئامعيئاضكلامنهاكلايعطىوأخذ،لها

حيوان)الإنسانأنفىهيجلإلبهذهبماولعل،الإنسانىالوجدانداخلارتكزفطرى

لهيكونأنيمكنالذىهووحدهالإنسانإن":هيجليقول.الحقيقةهذ.علىيؤكد(متدين

لأنذلك..)2(والأخلاوالمانونإلىيف!مرمابممدارالد!نإلىلف!مرالح!وانا!وأن،دين

.الإنسانتكولنفىأ!عاسعنصرالتدين

.،3ض.صابقمربع:دراز.د-ا

عاميووت.اتندكردار.إمامالنتاحعبدإما..دتربمة(النلنيةالعلرممرصرعة):هبل-2

.LA-57ص.8391
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والقؤ،الكبرىالحقيقةسرعنيبحثفطرتهأعحاقنىبمامهتدئاافينسانانطلقوقد

وراح.نيهوصكمهاعليهوسيطرتهابوجودهاوأحسباسرهالكوننىتتحكمالتىالعظمى

الأصناموفى،تاؤوالبحارالأنهاروفى،تاؤالناروفى،تارةال!ئسىفىمحددـةيتصورها

البدايةو!لانتأثىهبأىولكن.والإيمانالاعتقادإلىلتنزعروحهإن.أخرىتاؤوالدواب

حوله.منالحياةفىوتؤثربصيطالتىالعظمىالطبيميةالمظاهر

العددن:إلىالدافع:ثانئا

:التفسيراتهنهومنالتدينللرافعالتفسيراتمنالعديدالعلماهتدملقد

ماهوكلمنالحيوانعندوالفزعبالحرتالفرفيىالشعوركان+.إرمانأدولفيقول-1

كنههايتعرتأندونحياتهنىتؤثرالتىالقوى!للاحترامإلىالإنساندفعسبئامجهول

منالإنانذهنعلىالمصيطرالاعتتادإلاتكنلمالتىالديانةنشاتبعينهالثعورهذاومن

يعتقدكانأنهإلاالقوىهذهيرلمالإنسانأنومع.نيهوتؤثربالإنانتحيطتوىهناكأن

خاصا،واسئامعيئاضكلامنهاكلايعطىوأحذ.لهاصوؤامخيلتهفىوكون8وجودهافى

الآخرالبعضومن.هأونيا.أصدتابمضهامنفجعل،المحاعةطرلقتعلىيتشلهاأخذبل

إلىال!رهـرتلنلالتىالأثياهيتصوروأخذ،وأمحنهاأضكالهالايعرففهو55ألداءأعدا

النتانج.هذهعلىأعحالهيرتبلكىجهودلمبذلويالفعل5يثيرهاعاعرتكمانفسها

الذمنالبشربينإلايتكونلمالديانةلثاهأعصاضاهنااعتبرناهماأنفىضكمنولشى

أخذتتقدغاأكثرحضارةإلىالإسانبنووصلوعندما،البداثيةالمجتمعاتفىعاضوا

عنالجديدالعالمذلكيحوكهماعلىالتعرتحولوتركزتف!ثيئاضيئاتعواالدينيةأهدانهم

لنفعهيوجدأنأرادبل"يحميهصندإلىيلجأأنقطيردلمفالإنان.اليوميةحياتهم

نىمغتلفةاضطراباتمنالإسمانبنتابماكلفوقبنفسهسانيهفكرماإزاممبودلم

أعطىمعبوداتلنفسهبشلقأنبرانئاالإنانالب!ئ!ريةالطببعةدنعتولقد،البومبةحباته

إرادئا-لاانداففاالمضارهذانىاندفعوقد"مختلنةأضكالألها

ممينامعبودلمبتمثلالإنسانننرى،الآلهةهذهصكلتالتىهىوحدهاالصدفةكانتولقد

منالبعضأعطىكما.آلهةعدهأنهعليآخرمعبودلمبتمثلوأحبائا،واحدإلهأنهلى

وفى،مجسدةكيرررحانيةأصياهأنهاالآخرالبعضنىورأى،هجسماشكلامعبوداته

وصلتالذىالعالىالمستوىمعولايتفقسابقةلمصورنتاخاالمعيودث!كليكونالأمرغالب
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تختلفهالاالحاليةدياناتنافىالأمثلةهنهناكولكئ،متاخرعصرفىاثععبعقائكإليه

ثاتهاولكنوالرعببالخوتصدورناتملأالمىءالأسيابعضنبجلالآنفنحناذ!درتعما

الدياناتكلأنوالواتع.عقيدتنافىالرموزبينمنتعتبروأصبحتقدصيةأكصبتهاالأولى

الذىالتفسيرهذاإن")1(.بهاالمؤمنينعقائدحولهاتتركزرموزعنتنممختلفةأث!كالأحوت

أصلين:علىبرتكز(أرمان)بقدمه

والفزعالخوت.الإنانيالكيانتملاالتىوالرههةالخوتنزعةبتاثيرنشاالدينأن:الأول

.مصيرهينتظرالذىالمبهولمنوالفزعالحوتأوحياتفىالتاثيرقوةلهاكائناتمن

فىالرغبةحيثالأخلالىالعاملبتأثيرحفاهـئامتقدعةعر!لةنىنثأالدينأن.الثانى

بننسه.سمافبهمانكرإذامعبودعننبحث؟والارتقاهالصمو

هذالإرضاهقارسالتىوالطقوسبلالمعبودالإلهوسكلالدينمفهومتطورعليه.هـشا

.المع!بود

يصتطعأنقبل!لانالأولالإنسانإن+:الدينلنثأهلفصيرهفى(هـللز)يمول-2

،،توالإيمابالحركاتهـلأتى.المهارةبفايةيرىماولقلد.بينةواضحة+الاميايرىالكلام

يخثىكانأيعيشاولماة51جاأيان:عنفكرآىإعصالغيرمنوشيشهـيرمصويضحك

ىأوبخضاالثا"آلهينة.والأثعيا.الكبيرةوالهيواناتالصواعقهـلخاف.لاجرمالطلام

الأسيا.،رضابهايستجلبأمورلميأتىكانأنهفىولارلب.المنامفىالرؤلابهتأتيهش.

نىخالهاالمىالوهميةالقوىعلىالروربهاهـسدخلطالعهبهايفيرأويغشاهاكانالتى

...والنهروالوحثىالصخر

فإنه(ائفتي!ثية)باصمالناسيسميهممامعيئاقدرمتضمكانتحباتهأنفىءمراولا

نحننراهاءأثيالع!رىوهى،يرغبهانتانجإلىالوصولإلىبهايرمىهأشياأتىماكثيرم

الفيتشية()فما،بلوت(الغيشية)تستطيعماأقصىهوذلكلأن،معقولةغيراليوم

نىتختلفوهى،هالخاطىالاستنباطأووالتخمين11الحد!ىعلىالمبنىالخاطىءالعلمإل!

الهنة،ضكرىأنورمحمددـ..بكرأكرانعمعبد.د:ترجمة.التد!يةممرديانة:أرمانأدولف-ا
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بعضنىكانتوأنها،تستثيرهكانتأحلامهأنولارلب،الدينعنألاختلاتتمامطبيعتها

)1(.+..نؤادـهوتبلبلمؤيراتمناليقطةأثناءذهنهنىيؤثربماتختلطالأحيان

.الكلاميستطيعأنمبلالأولالإنسانعليهاكانالتىالحالبوصفتفسيره(هـسلز)يبدأ

ممارساتهناككانتوإنماواضحةأوطاهر-تكنلمالعقبدةأوالدبنفكؤأنيرىوهو

لنثاةالحقيقيةالبدايةإنجانبنامننرىونحن.يخثاهأويخاتماكاناصترضاهتستهدت

الغربةالاثياهضوصئاالطبيمةمطاهررصدفىبالفعلتمثلت،الدينيةالعقيدةأو.الدين

.للإشانالحوتجملبكانتالتىالفامفة

المبتمعاتباهتمامحظيتالتىالمقد!اتأولنيحددالدينلنشأةتفسيرهويلزهـيواصل

المنالرجلمنالحئية!لانت+:نيقولالدينفىالم!نالرجلظاهرةعننيتحدثالثرية

."الاجتصاعيةالحكصةبدايةهى

محطوؤبهالمتصلةءالأثياوكانت،الخوتذلكعللفىالبدانىالمجععصفارنشافقد

الطريقةنفسعلىمكانهيبلسأورمحهيلمسأنمنممنوغانردكلنكان،يرجحفيحا

مقاعدمم.نىيبلصوأأوآبانهمغليونيلحوأأنالأطفالصفارعلىاليومبهايحرمالتى

يتذ!لرواأنالصفيرالمجتعثبابعلىلزائاوكان.هالناكلعلىسيد!يرجحفيصا!لان

واحترامه+المسنالرجل+خثيةنفوسهنفىهـلفرصنيتذكروهأنأمهاتهموتلقنهمهذا

وتقديز.

كصا(Tabusتابرهات)أومحرمةءالأضيابمضأنفكؤأو،المحظوراتبفكؤوكانى

شبهالنمنزلكفىالطريقةهنهعلىوالاصتقرارالرسوخلهاتمفقدلمسهافلايجوزيسمونها

)2(..جا!متتدمةمرحلةفىالإنانى

أهمأحديصبحهـيالتالىء.والأث!غاصالأثياتقديسعلىالباعتهوالخوفعاملمازال

.الأدياننثأةفىالمصادر

وايرتالتأليفلجنة5جاهـيدتويخقالعفسزعبد:ترجت.\ب.الإنايخةتارسخمعالم:هـصلز-ا

.ا؟111.2صالثاثةالبحة.والثر
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طا!ليلهفىأنهإلاالبشريةالنفصداخلنشاوكيفالمحولىلعاملصليله(هـللز)ويواعل

:الناسأزهاننىالخوتفكزنشاةعن،فيقولالدبنفىوالأملالخوت"بينيريط

قديممنالناصأزهاننىنشاتأنهاالطنأكبر،الانخطيزاخرىفكؤهناك....

فكزهىتلك،سبئالهبعرنونبكونوالمإلمائابهمالممدبةالأمراضإلمامبصببالزمان

واثغاصضاصعةأماكنجمنبفكزذلكعننتجوربما،باللعناتالإصابةوفكؤالنحاصة

منأخرىمجموعةالإنسانيجدوهن!.الصحةأدوارمنخاصةادوارفىوأشخاصبعينهم

بالثؤمضعورولديهالعقليةحياتهنجرابتدأقدالإتسانيكونأنكدلكهـيحتمل.المحرمات

المصايد.ترهبحينننسهالإحساسزلكلتحسالهيواناتوان،ءوالأ!ثيابالأماكنالمحيط

نأالسهلمنوإن.القطنخيوطبعضرأىإذاالفابةفىالمالوتطريقهيهبرمثلانالببر

ذلكفىثانهاذاكأوالثعىههذامنا!نسانبنىمنا!طفالصفاروالمرلياتالكباريخيف

فىنثأتوا!ثممئزازالنفورافكارمنأخرىمجموعةوتلك.الحيوانصفارغالبيةضان

)1(.*محتوئاأمرمتكونأننث!اتهاوتكادالناسنفوس

النفصىداخللراكما!نتيجهنثا!المىالاعتمادمعالمبعضظهر!النحوهذاعلى

وتىالنحاصةنكرهمثلالدياناتأصولمنبعدفيحاستصبحأفكارتثبيتإلىأدتالثرلة

أفكارثم،العقابنكرهكبيرحدإلىتثبهالتىاللعناتفكرة.التطهرنكرمقابلها

لازم!للههنا.والاث!منزازالنفورأفكارودالتالىوالأثغاص5والأثعياالأماكنمنالثاؤم

.!الكلامعرتأنبعدنماذا.الكلاميعرتأنقبلالعصورأقدمفىالإنسان

هامهفىعملهبعمل،لاجرم.شرعحتى،يتطورالكلامأخذإنوما+(وصلز)يقول

يتناطبونإزالناسوكان.العقلفىهـدختزنهاينظمهاأخذوحتى،الجوهرصةالاحاسات

المحرمةالاثصياءتشملالمحظوراتمنمعتركةتقاليدهـشثئونبعفئابعضهممغاوتيقوون

دليةوتتم.اللعناتوازالةالتطهرنكؤالنباسةنكرةجانبإلىوتظهرالنجسةءوالأثيا

بنررتكونتالتطهرهذامثلونى،المحنكاتالعجائزأوالمسنينمنالحكماءبإرضادالتطهر

وتنطعمالإنسانوتثبيت،الثردرولإزالةاللعناتولرفع،عهودهاأتدمفىوالسحرالكهانة

القتلمنأتوىءشالرجودفىوهل،ولأستوهذاتأثياهيفعلأنمنلهلابد..!لانشانه

.،)2،القر)بينوتقديمالكهانةنظامبينالوثيقالارتباطءجاهنامن؟الدماءإرامةومن

.811ص.لايقأالمربع-ا

المنحة.نذ!االا!قالمرجع-2
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التطهرفكرةعلىوتزكدوالكهانةالسحروبينالدينبينالعلامةتصورمتقدمةهرحلةوهذه

.الناسمصانرفيتتحكمالقؤآلتىواضرضاه

تعدالم!الةوهذهوالزواجرالنواهىبمسألةاتصالوالمحرماتالمحظوراتفكرةلن!ثاةولعل

الدبنية.العقيد-صلب

فكزالدينيةالعقيدآصوروتبلورالاديانبنث!ا-الصلةذاتالأفكارمنالعديدأمامنحن

الكهانةنشأةثموالزواجرالنواهىوفكرةوالتطهيرالنجاتفكزالمحرماتأومحطورات

ومع.الأولىنشاتهانىالدياناتأصولا!فكارهذهصكلتوقد.القرابينوظهوروالحر

يضيفأنطبيعئاكانحياتهصاحبتالتىوالتحولاتالإنسانياطوتبلورالحضارةتطور

.أخرىأصولأالمصادروتلكالأصولهذهإلى

أولصياغةقت.لهاثلةمماأفكارمنمفلجومنالأفكارتلكمن":(هـيلز)يقول

الإمكانفىيجعلالكلامفىتطور!للوكان.الإنانيةالهياةفىبالدينيةالشبيهةالمنلار

جنىاليومالعالمفىرليس"والطقومىوالقيوفىوالحدودالمحظوراتتقائيدوتتطورتتقوىأن

التقاليد.هذهمنفادحعبهكاهلهيثقللاهمجىأومتوحش

والمصارسات.الأعمالمنالنوعلهذاعظيمانثارالبداثىالرعىظهوريصحبأنرطبيعى

الإشانية.الثعنونفىأهصيةؤاتأصبحتالحينذلكحتىالتفائاالناسيعرهالمأموؤافإن

عنوالجرهرالروحنىيختلفبثكلمترحلابلرئاكانالحديثالحجرىالعصرإنسانأنزلك

.للطعامطلئاالصاندونبهيقومالذىالنهارضوءنىالانتقالمبرد

فكان،الأرضوانبسا!الاتجاهاتإدراكعلىتسرلمأجبر-ذهنهللحيوانراعئا!لانفلأيه

فىإرضادـ.علىعوفماليلاالنجومتتلوهانهارلمالثسىوكانت،ونهارلمليلأقطيعهيرمب

يأخذئراهولذا،الشمسمندليلأأثبتالنجومأنكثيرةعصوربعديكشفنأخذ،تنقلامه

الرجالعنديعنىبمفردهضءأىتمييزوكان،خاصةنجميةومجموعاتلمحومملاحظةفى

ئلاتأضخاصالنجومأيرزبأنالظننىيأخذفتجده،وشخصيةروحذوجسمأنهالبداثيين

بمدليلةإليهوتعودالاخصةلعيونهنطرلمالليلبهمةنىإليهاتنظربالثقةجديرةومرؤ
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تقوىالبداثيةنلاحتهو!لائت.ننسهالتبيلةربإليهيقدمهاكماالمعونةإليهوتقدمأخرى

1(.)"البلارأدنحينسماثهعلىتتسلطخاصة!وفاانؤلك.بالفصولإحصاصه

إلىيسعىسلطانذاتالهةالنجومهذهمنالإنسانفاتخذالنجومعبادةنثاتوهنا

لمرضاتها.كسئامنهاالتقرب

الإسمانية،تطورمراحلمنمتطوؤمرحلةفىأخرىمعبوداتالنبومعبادةإلىبضات

تزايدت":)هـيلز(يقول.للآلهةالإشاقتصورنىوخطيرلمهاهادـورلمالأسطورةوتلعب

البسيطةالأوهامفإن،اللفوىمحصولهمبتزايدالأضياهعنالروايةعلىالناسشؤ

بإنسانالخاصةالقديمةالأولىوالمحظورات،نطاملايرلطهاالتىالفتيضيةوالحيل،يةالفرر

وأخذ.وياكلااتسافاأكمرنطامفىوتوضعالناسبينتنتقلأخذتالقديمالحجرىالعصر

وجودـهاأوجبولماذامحظورالهاوعنلبيتهموعه!أنفهمعنالأداصيصيروونالرجال

،)2(.التقاليدهومتوارثقبلىعقلالوجودنىظهروبذا،العالموجودصببعنالمالموعن

الهديثالهجرىوالإنانالقديمالحجرىالإنسانبينالتعبيرطرقفىالتحولهذاإن

لتطورمقدمةكانالفرديةالنزعةعنبديلأالجماعةروحعنالتعبيرإلىوالميلاللفةوتطور

+إن.الدينيةالمفاهيمصسيدنىوخطيرمهائادورلملتلعبالأسطورهتظهربدأتحينآخر

أضانتمدهضةرواياتأى.أماطيرلنفسهاحاكت.تطورهامنمرحلةنى،الشعوبجميع

توىنيهاتدخللأنها-غالئاوالأساطير،أكثرلتصدقها،إيمانهامنبعضعاحدإلى5إليها

متما!ضبهنظاما،عندهافتبدو،الديننطاقفىتدخل-البضرمنوأرفعأقوىوكاننات

فىوسبئالهاخالفايكون،رواياتهمتروىالذينالأبطالمنكللسانعلىالكونلتفسير

)3(.،كلهالكونلهايهتزنتانج

آلههالإنسانخيالصنعمن.خاصهوعباداتممينة.أضياالئريةأساطيرفىلبدوهكذا

العصرإنسانأنزلكهن"(وللز)يقرل.لمعبودـاتهرموؤااتخذهاالأقلعلىأوعبدما

-هشىكلهىلديهالشصستعدفلم-بالثعابينترئاتأثيرلميتأثرالحديثالحجرى

.012عي.الاثقالمربعننى-ا

.122.-صالا!قالمربعننى-2

بارمى.يروت.صسداتمنثورات.زيخبفىتربصة.ايونانيةالميولرجا:كركالبار-3
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والثمبانالصسعىبينالربطنزعةمعهاانت!ثرتالهديثالحبرىالعصرثقانةانتشرتوحيثما

.للععبان)1،البدائيةالعبادهبهقمداهالأمروبلغ"والعبادات"الزخرفةنى

تارلخمنمتقدمةعصورفىالبداثىالإسانلدىظهرتالمبادـاتمنعد!أمامنحن

منها:البشرية

هنهمعوالمحوراتالمحرماتبعضنصاتوقد،المسنالرجلوتقديسعبادة-ا

العبادة

.الممبوداتلاسمرضاهكوسيلةالقربانوظهورالمجهولمنالخوتعبادة-2

.الإنسانحياهدىالمؤثرالكونيةوالطواهروالفصولالنجومعبادة-3

وغيرها.الععابينمثلالحيةالكائناتعباده-،

أصولبتحديدالأدياننثاةنىمباضربثكلأثرتالتىللعواملعرفمنهـللزوينتهى

:فيقولالدينيةالمعتقدات

وصيطالرجالأجلمنءبالنسا!يطالتىالعواطفومن،الشيخالرجلتقاليدمن...!

القؤفىالركبةومن،والنجسالعدوىمنالهربفىالرغبةومن،النساهأجلمنبالرجال

المقاثدمنآخرعددومن،البلارأوانشالتضحيةتقاليدومن،الحربطرصقوالنجاح

ينموشدضى.أخذ5والأفكارالتجاربلهذ.ثلةالمما،الخاطنةوالأفكارالعقليةوالتجارب

الناحيتينمنبعضإلىبعفهميضمهمنف!هالوقتفىوضرع.الناسحيافىهـشرعرع

الديننسميهأننستطيعالثىءهذا.مستركينوعطحياةنىوالعاطفيةالعقلية

(Religon).

الرلط.+معناها.(Relijare)اللامينيةالكلمةمنمأخوذالإبخليزبةبالفةالدينولفظ

بهاينطرالتىالأفكارمنشد!طاثفةكانبل،المنطقىولابالبعيط.الىذلكيكنلم

يجب(لاومايببما)ضروبجصيعومن،دالآلهةالآمرةوالأرواحالكاثناتإلىالناس

)2(*،إنسانبةمصلحةكلتنموكماالدبانةنمتوتد

بحثضروؤعلىأكدبلبذلكبكتثلمولكنه،وللزحددهاكماالدباناتأصولهىهذه

هنافىالعلما.جهودعرضحينذلكأهصيةعلىأ!ددوقد.الأفكارلنثاةالإنسانىالتاركخ

:يقولحيثالمحال

ص.دقطمربع:هـيلز-1

المنحة.وننىالرجعننى-2
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الدينيةالأفكارفحرانهـثقكيفيصفأنتهوأجباأوجبإنبلالإشانىالتارلخوابب"

هاتيكفكل.نشاطهنواحىنىتاثيرهاهووماالأفكارتلكتطورتوكيفالإنسانزهنفى

الكمابكللوتد5التطورذلكإنتاجفىبنصيبهاتامتأنهالابد،لاحطناالتىأ!وامل

منراثد(نريزرج،ج)السيدوكان،أهميتهويبررونذاكأوالعاملهذايؤكدونالمغعلفون

السحرية.القرابينهوالرصانىهالعشافىالأصلبان:يقولون

Grantآلنجرائت)أما Alien)هرلرتعنهج(الإلهنكزتطور)كتاب!فىنهجفقد

موته.بعدالثيخالرجلعبادههوالفكرةهذ.منشاإنوقالصين!ر

نزوعإلىخاصةشابة(البدانياالثقانة)كتابنى(تايلور.ب.أ)السيرووجه

..السواعلىوالجمادللحى:روخاهثىلكلعزاأنإلىالبدائىالرجل

منأخرىأسبا"إلى(الحياهضجرة)كتابهنىالأنظاركرولى.!.أال!عيرواسترعى

)1(.،العميقللانفعالمصدرلمبوصفهاخاصبوجهالجنسيةالمأئةوألى،والعواطفالحوافز

:القولإلىينتهىفيهاالمؤلرةوالعواملالدينيةالأفكارتطور(وللز)اصتعرضأنولعد

و!تضفوط،والارتباكالتبلبلمنحالنىوهىالهديثالحبرىالعصربثريةضرعتلقد-

،والعرفانالإرضادتلتصبصرهاتمدالمرحدهوالحياةالععاونوجردواحتصالالملحةالحاجة

والتطهروالتوجيهالوقايةإلىحاجةنىالثغصيةالناحيةمنأنهميدركونأخذواالناسوكان

منجسوركلأخذ،الطلبةلتلكواستجابة،توةمنمالديهمتفوقتوةوإلىالنجاسةمن

من.ثىفىيتحولونهؤلاءأخذ-مخاتلماكروكلحصيفراهيةوكلعاملوكلالرجال

منكانواأنهمنزعمأنلناوليس.وملوك.ورؤصاوكهنةصعحرةإلىالقلقالاضطراب

الناسأنذلك،خداعهمضحيةالبمعرىالجنسنعدأنولاللسلطانالمفتصبينالمخادعين

الأخرين،علىالرنعة5ابتغاإلىالرجاللتحفزاللرافعمنمئةوأن،الدوافعمختلطوجميفا

كانكما.بصحرهمدةعايؤمنرنالعحزفكان،شرلرةولاوضيعةالدوافعهنهكلوليست

!للهيكادـيكونالبثرلةوتاريخالحينزلكومنذ.بحقهمءرالرؤسا،بطقوسهميؤمنونالكهنة

نأبهااعتصموأإذاالناسكليستطيعهثركةغايةعننكرهلتكوينءعميامحاولات

تخدمقدمشتركةالعرنانمنوذخيرةثتركاوععاهـشموايخلقواو%ن،سعيا!عيثئايعيضوا

.الضوهعليهاوتلقىالفابةتلك

.21،ص.الايقالمربع-ا
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فىصدثوالأث!كالالصورمنالهائلالضربهداعلىوالسحؤوالكهنةالملوككلهورإن

الحديث،الحجرىوالعصرالمتاخرالقدبمالحبرىالعصرطروت!دنففىالعالم5انحاكافة

أمرادوكان.السحرومؤوالسيادةالعرفانمستقرعنتبحثالبشرلةكانتمكانكانففى

وأنيحكمواأن-شريفةغيرأوثريفةنزعةعنإما-مكانكلفىيرغبونالناسمن

.+)؟(المضطرمةالمغتلطةالمبتمعأحوالبينبوفقونالدينالسحرةهمبكونواأويوجهوا

الإسانأنوكيفنيهااثرتالتىوالعواملالدينيةالأفكارنشأه(هـللز)نسرهكذا

فىالطموحاتأصحابوجهود"معبودات،صنعأوخلقاو"اكتشاتفىهائادورلملعب

اليثردة.المجتحماتعلىالهيمنةمنأصكالصنعفىوالتسلطالسيطرة

ويبدأالحضارةمصةكابهفىألدينكتابةفىالدينلنئأةتف!يرلمديورائتوليقدم-3

عن:بالحديثالتفسيرهذا

ئعون:اليلاالملا!لة:اولأ

الكاثتةالموىعبادةبانهالدينعرفناإزا+:فيقولأفرلقيافىالأتزامقبانل:هؤلا.وأول

لهمليس-يبدرفيما-الثعوببعضأننلاظأنالبدايةمنذلنافلابد،الطبيعةنوق

ديتيةشعانرأوعقيدةلهميكنلمأنرلقيافىالأتز)متبائلنبعض،الإطلاقعلىديانة

)2(.+آلهةولاأصتامولاطوطملهميكنولماثاهلرنيراهابحيثيقيصونها

إرضاهمطيحاولواولم،وحدهاالربآلهةإلايعرفوالم"نإنهمالكاميرونأقزامأما

)3(..عبثالسبيلهذهنىالمحاولةأنأصاسعلىالآلهةهؤلا.

الحدذلكيباوزوالملكنهم،الروحوجودباحتحال+نيذا+تبيلةاعترفتسيلانوفى

حيزفىفاجاباللهعنصائلأحدمموصال،القرابل!يقدمونأوالصلاةيؤدونبحيث

شبزأعلىأمالأبيضالنولت!منتلعلىأمصخزعلىأيكون:حديثنيلسوت

)،(."إلفامطأرلمإنى

.521عىالسايقالمربع-ا

ضة5والنثروالتربمةالتالبفلجنة.صححورنجيبزكىد.ترجمة،االحضارةمضةةديررانت-2

.89ص.7391

المنحة.ننى.الاقيالمربع-3

الصنحة.ننس.الاكقالمربع-،
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كما-وعلنوابعبدوهلملكنهمإلهاتصرروا.فإنهمالثمالبةأمرلكانىالهنودـالحمرأما

.")1(بامورنايعنىأنمنأبعدأنه-أبيقوركلن

استرضائها.اوالآ!هةبشأناهتمواأووجودـالالهةأنكرواالذينلهؤلاءأخرىفاؤجوهناك

نادؤحالاتهذه"أنعلىبالتثيدالنمازجهذهعرضمنبنتهى"ديورانت+أنإلا

21(.0سلبئااعتقادلمجمبغاالبئ!رتعمظاهزالدينبأنالقدبمالاعتقارولابزال،الوموع

الد!ط:مصادر:ثانما

هى:مصادرضسةنىالدينمصادردـيورانتبحد!

البدانيةالهياهكانتنقد"الموتمنالحوفوخصوصئا.الآلهةأمهاتأول":الهولى-ا

تدبأنفقبل،الطببعيةالشمخوخةطريقعنالمنيةهتهاجاوقلما،الأخطاربمناتمحاطة

الاعتداءعوأملمنبعاهلتقضىالناسكثرهكانت،طريلفيمنالأجسامنىالثيخوخة

ظاهزالمرتأنالبدائىالإنسانيصدقلمهناومن.فتكابهابفعكغركببمرضأوالعنيف

.(r)"طبيعية

ليسالتىالأحداثأومصادنةتأتىالتىالحوادثبببتنثأالتىتلك:اللمشة-2

أنظارهماستومفومادثتهمبهتملقتماأهموكان11وتن!يرهافهمهاالإنسانمقدورفى

الأرضنىءالسصاأجراممحدثهالذىالفريبالأثرثم،والأحلامالجنسهصاالعجيببصره

.(،)ءوالإسان

تفزعهوالأعاجيبنومهفىالبداثىالإنسانيراهاالتىا!حلامكانتلقد:الأصلام-3

نارتواأنهماليقينعلمعنهميعلمالذينالأشخاصلأولنكالرؤىتلكخصرصئاشديد!فزعا

.الحياة

جوفه.فىدنينةالحياهنفسلهحىكاننكلبأنالبدانىالإنسانأقتنعلقد:النفس-،

.والموتوالنومالمرضإبانالجصدعنانفصالهايمكن

الصبحة.ننى.الاكقالمرجع-ا

.99ض،الاثقالمرجع-2

الصنحة.ننى،الاثقالمربع-3

.101عى.الاكقالمرجع-4
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نإبل..وحدهالإش!انعلىقاصرةليستالروحأنالإنسانأدركلقد:الروحائية-5

دافقحىكاننلكلنه"الإحساسمنخلولمولاموائاليسالخارجىوالعالم5روخاشىءلكل

بالأحداثمليئاالعالملكان-القدامىالفلاسفةظنهكذا-كذلكالأمريكنلمولو،الحباة

تهامسأو.الأحياءيصعقالذىالبرقأو"الشمسحركةمثل،تعليلهايستحيلالتى

،مبرد-أوجوامديتصورهاأنقبلمثخصةوالحوادثءا!ثمياالناستصوروهكذا،الئصجر

الدينفىماهىالأئصياهإلىالنظرفىالروحانيةوهذه.الفلسفةالديانةصبقتأخرىولعباره

كلفىءالثعرارأىوفىالبداثىنالإترأىفنى...دينمنالثعرفىوما.ثعرهن

كلها-.والسماوالقمروالشسوالنجوموالأثجاروالصغوروا+يهارالجبالأن،العصور

النظزهنهفىإ!...الخفيةالباطنيةللنذىالمرنيةالخارحيةالعلاماتلأنهامقسةءأثيا

معاملتكءالاضياتعاملأنالصدوريثرحالذىالخبرفمن،وجمالألحكمةالروحانية

1(.ء)للأحيا

التفييراتمنالعديدمعتتنقوهىديورانتنظروجهةمنالدينمصادرهىتلك

.الأخرى

الدبنبة:المعهودـات:ثالتا

والطاهرات،الطيعيةالظاهراتفىتتشلالدينيةللمعبوداتصورلمديور)نتقدملقد

التالى:النحوعلىوالاجتصاعيةالنفسية

لاتقعالدينيةفالمعبوداتإذن،خفىإلهأو،روحشى.لكلكانلما!:ديورانتيتول

:أتسامستةفىتقعوهى.الحصرعت

هووما،بضرىهروماحيوانىهووما.جنسى5ورما،أرضىهووما،!وىهوها

")2(.إلهى

منها:المعبوداتمنالكثيرالستةالأتامهذهقتويدخل

رجلاالقمرالأولىالأصاطيرصورتفقد،الأولىالمعبوداتبينالقمركانربما:القمر-ا

،.للنسامحبئاإلهاالقمركانولقد،ظهركلمامرهالحيضلهئوسببءالنساأغوىثجاغا

.201ص"الابقالمرجع-1

.001ص،الايقالمربع-2
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ظنهمفىفهو"للزمنمقباصماالناسبعضاتخلهوكدلك"الآلهةبينحاميهنلألهعبدنه

لهالينزلبالدكاءللقمرتضرععالعنفاحتى،والثلجالمطرالسماءمنهـشزلالجوعلىيهيمن

المطر.

حينذلكحدثربما،هالسمادـولةعلىسيدهالقمرمحلالسسىحلت:ألعصس-2

الحصادـهونصولالبذرلفصولمحددةالثسسحركةفكانت،الصبدمحلالزراعةحلت

.خبراتمنالأرضعليهتدؤقيماالرنيسيةالعلةهىالشمسحراؤأنالإشانوأدرك

الشسىالناصوعبد،الحاؤالأشعةتغصبهاإلهةالبدانيينأعينفىالأرضانقلبتعندثذ

الساذجةالبدابةهذهومن.حىشىء!للنىالهبا-نفخىillالوالدبمثابةلأنهاالعطيمة

بعدنيماالالهةمنكثيريكنولم.الأقدمينعندالوثنيةالعقاندإلىالحسىعبارةهبطت

لها.وتجيدلمللشىتثخيصص

إلفايحتوى،والقمرالس!ثأنمثلشاناالنجوممنلمجملكلصارلقد:النبوم-3

بهاسسلكقادةءالسمالأفلاكوأصبحت،جوفهفىكامنروحبأمريتحرك،إلهبذامهوهو

هىلانهاتبتلنىالعباداتلهاتقدم.عظمماإلفاكانتنفسهاءوالسا،مسالكهافى

+."السمالتعنى*الله+كلمةيستعطالبدانيةالقبانلمنوكثير،صبسهأوالفيثتنزلالتى

العظيم.الإلهتعنىالعالممنمختلفةمناطقفىالقبانلمنالعديدعند.الساكانتكذلك

الارضتزاوجعننتجالذىالخصبهو،واحدمحورحولتدورالأولىالأصاطيرومعظم

.والصماء

كانمطاهرهامنرنيسىمظهروكل.إلفاالأخرىهىالأرضكانتلقد:الأرض-،

تتلمعناهالشبؤوتطع،ءبواءسواالإنسانلبنىك!اأرواحنللشجر،إلهأمرهعلىيقوم

،والجبالوالأنهارءالماهـشابيعالأشجارتقديسهىآسيافىدينيةعقيدةوأقدم،صريح

صواعق.منءتشامامنهترصلمقرلمالآلهةاتخذتها،مقدصةأماكنكانالجبالمنفكثير

الناصعندوالأرض.أكتافهمفهزواصدرلمضاتواأوضجرواآلهةصوىفليستالزلازلوأما

.الكبرىالأمهىتقرلئاالمعموؤشتىفى

لايعرتأنه،ولادتهأوالجنينحملنىإلهيةيدلميرىالبدائىالعقلكان:ا!ئص-5

تمثتركالعى،عينهأمامالطاهرة5الأععنسايرىولكنه،المنويةوالجرثومةالبويفةعنسيئا

عبادلها.منولابدالأرواحجوفهافىتكمنكذلكفهى،نيئولهاالعحليههذهفىمفا
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ممبؤتطهرعليها(ج!يفاالكاثناتأعبب،سرهافىالعحيبةالهلالةالقوىهذهأليست

جمصدعاأقربتكونأنفلابدوإذن،نفسهاالأرضترلةفىتظهرمماأوضحوالنموالخصولة

أوالصورمنصرؤءلىالجنستعبدأنجميفاالبداثيةالشعوبوتوثك،توتهاالآلهةفيه

العبادةهنهعنعبرالذىهو،مدنيةأعلاهابل،أدناهايكنولم.الشعائرمنشعيرة

مجلونالناصىكان،والروماقواليونانهـيابلوالهندمصرفىالمبادةهذهوسنرىكاملاتعبيرلم

عطيما.إج!البدائيةآلهتهممنالجنسىوالجانبالجنسيةالوعليفية

عندالفيلإلىالمصرىالجعرأنمن-كلهاالطببعةنىحيرائالالمجدنكاد:الحعوان-6

المحوتالحيوانعبادةفىوالاصاس،إلفاباعتبارهعبادةموضعمابلدفىيكنلم-الهندرس

لاسعرضاثه.الإنساندنعالذى

مذهبعلىاسئاوجعلرها+الطوطم"كلمةالاجناسءعلحاأخذ:الطوطمية-7

المعبودالثىءيكونوعادة-معينلثىءعبادةأيةعلىغامضةدلالةيدلالذى*الطرطحية

ضعارلمباعتبارهالطوطمأعانولقد...عبادتهاهوضعهاجماعةتتخذه-نبائاأوحيوائا

منجميفاهبطواأربرلاطهمفامرتبطونأنهمأعضاؤهاظنالتىالقبيلةتوحيدعلىدينئا

البداثيينبينماعلىتدلمفيذعلامة-رمزلمأوثعارلمباعتباره-الطوطموأصبح.سلالت

فكانعلعانيةصورنىيتطورالزمنمرعلىأخذثم،بعضمنبعضهموتميزهم،قريىمن

أكلههـ!بوز.لمسهلايجوزمحرئاالطوطمكانالحالاتمعطموفى...والثماراتالتمانممنه

اكلإلىيرمزبذلكفهو،الدينيةالشعانرتبيلمنزلكيكونأنعلى،الظروتبعضفى

تعبدئا.أكلاللهالإنان

التىالحيوافيةالآلهةمنطبعهاالأولىالبشريةالالفةاستصدت:البح!ريةاكهة-8

القصصفىواضحهؤلاءإلىأولئكمنوالانتقال،بديلالهاالبثريةالالهةتلكعتجا

بوجوهها"هـلاولمصرفىالفيلانأووالآلهة...الإلهيةالصورةتحوللناتروىالتىالمشهورة

نأوهى.عينهابالحقيقةوتعمرت.ننسهاالانتقالمرحلةتبينالحيوانيةوأجسادهاالإنسانية

حبوانية.آلهةبوئاكانتالبثريةالالهةمنكثيرلم

الموتىمنرجالأالبدايةعند-يالهرفيصا-كانواتدالبشرتالآلهةفمعظمذلكومع

لأن،عبادتهممنللتمكينكافماوحدهكانالأحلامفىالموتىفظهور،الخيالبفملضغموا

إبانأموياهكانواهنوخصوصئا،زميلتهالأقلعلىفهىالحوتوليدةتكنلمإنالعبادة
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صدولذلك،موتهميعديعبدواأنجئايرجحهؤلاء،الناسنفوسفىالحولىفأيقواحيامهم

ميت،رجلالحقيقةنىمعناها،البدانيةالشعوبمنكثيرعند"إله"ممناهاالتىالكلصة

روحإمامعناهاالألمانيةنىأ!(t)4وكلصةالإ!ليفدةفى(Spirit)كلمةنرى.اليوموحتى

ولقد،يالقديسينالمسيحيونيتبركمانحوعلىبموتاهمكتبركوناليونانوكان،ضهحواما

مبلفا-الأصلاممنبدابتهانىتولدتعقبذهى-الموتىصياةاستمرارفىالعقيدةيلفت

الدقيق.الهرفىالكلمةبمعنىلموتاقمالرسائليرسلونأحيائاالبداثيونجلح!ىعطيئا

خشيةاسترضائهمعلىهـيعملونصميفاموتاهميخافونالناسبات:الأس!ههالح!-9

مهبنةللأسلاتالعبادـةهذهكائتوكانما،ءالمالهمفبجلبواالأحباءعلىلعناتهمينزلواأن

روحمنوللتمكين،ودوامهسلطانهحيثمنالمجتعلتدعيمملائمةيبملهانحوعلى

أرجاهكلفىسرلفاشميوغاثاعتلقدحتى"بالنظاموالاحتفاظالقديمعلىالمحامطة

نىبقوةالنفوسعلىومست!وليةقاثصةولاتزال،وروماواليوئانمصرفىفازدهرتالمعحورة

")؟(.آلهةلديهميكونأندونأسلاتهمليمبدونالثعوبمنكثيرلمران،الآنوالصيناليابان

اثارهابعضماتزالوالتىالأولىنثأتهامنذالئريةعرفتهاالتىالممبوداتأهمهىتلك

فىالمعبوداتهذهتطور(ديورانت)تعبعوقد.اليومحعىالناسعقائدفىحيةعو!تمثل

المغتلفة.صورها

الدين:طرائق:ثالعا

علىالدينطرأئقيرصدماضصنفيرصدالدينيةالظاهرةلنث!أةتفسيرهديورانتيواصل

التالى:النحو

عمللذلكوغايتهاطبيعتهايجهلالأرواحمنعالماالبدائىالإنسانتصور:العر-؟

الديانةجوهرهىالتىالروحانيةإلىفأضات،لمعونتهصفهفىواكتسابهااصترضانهاعلى

السحر)عليهمايطلقوكان،البدائيةالمبادةثمعانرمنالروحبمثابةهوصحرلم"اليدائية

نأوهو،ثانماوا!هةأولأالأرواحمعرفةا!نسانبهاكسبالتىالطراثقأولهو(التصثيلى

يفريهمبذلككأنه.لهبؤدـوهاأنالآلهةمنيربدالعىالأفعالأضباههباداالإشانيقوم

.بتقلبده

.901-209ص"الايقالمرجع-ا
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هنهبحسدالمبعوثالإلهفاصطوؤ،والأصطوؤبالحرافةوثيئاارتباطاالسحرارتبطومد

فىبرجلفبضحى"والفداهالتضحيةبضروؤاعتقدتالبلدانمنكثبرلمانحبث"العلاقة

إذاحتى،قريائاالحيوانبذبحوأكتفواالأمرتطورثم"بدمانهالأرضتخصبحتىالبذروتت

مبلعليهيغموننكانوا،ضحيةماتلذىاالرجلبعثبانهنسرؤالحصادموسمماصل

مختلفةصورةألففىتروىالتىالأسطوؤنشاتالأصلهذاومن.الآلهةجلالولعدهموته

ظافرلم.بعدنذالحياه0إلىيعودثم،ثعبهسبيلفىاللهيموتكيف

وسالتالىالإنسانيةالحفاؤتطررمراحلمنمرحلةالزراعةتمثل:الزراعةعرس-2

التطورمراحلهنالمرحلةهذهفىالإشانعقيةمعتتناسبدينيةوطقوسمعتقداتطهرت

بصفةبالتصثيلالإيحاهطرانقي!تعخدمفبدأ.الترلةإخصابالثاغلوشفلهالإنسانهمو!لان

منها:.كثيرهزلكعلىوالأمثلة"الترسةلإخصابخاصة

ثمعنفوانهنىماتإزاللرجلالعناسليةالاعضاهيوونزولوفىالعلمأرلاب!لان*

.الحقولنوقفيررصادلميطحنونها

فىوتزوجهما،وناثهارجالهامنوملكةملكاللرصيعتختارالث!عوببعضوهناك*

فىإنهمبل،النباتإزهارإلىنصرعومفزاهالحفلإلىتصفىالتريةلعل.علنىحفل

حتى،عل!االتزواجبعمليةنعلاالعروسانيقومأنالحفلذلكمثلإلىيضيفونالبلدانبعض

.أداؤإليهاطلبالذىالواجبتفهملمبانهاعذرلمللطبيعةلايتركوا

خصوسةليضمنواالأرزحقولفىجنسئااتصالأوزوجاتهمالفلاحونيتصلجاو.فى8

إنتاجها.

تقامإنماالحالاتمعطمفيوهى.ضابطبغيراختلاطاالجنانفيهايختلطأعيادتقام8

إخصابألاعيادهذهمنوالناية،حيئاالخلقيةالتوانينبوقفأمربمثابةاالبذرفصلنى

عنتخرجبانالربيعفصلنىللأرضوإيحاء،جهةمنالرجالمنعقمبهممنزوجات

لإخراجنفصهاوتهيى..بذورمننيهابذروهمالتتقبل،الثتا.أباملازمتهالذىكفظها

الفطرية.الثعوبهنكبيرعددعندالأعيادهذهوتقام.أخرىجهةمنالقوتمنطيبنبات

تناصقفيهاختلاطماالزراعةلثعاثرالثسعنتروىالتىالأسطوؤاختلطتلقد،

يقتصرلاولادتهوعودـةالإلههوتعنتروىالتىالأسطورةأصبحتبحيث،وانسجام
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الإنقلابينإلىذلكجاوزتبل.الرلبعفىالأرضإلىالحياةوعودة5الثتاموتعلىمدلولها

لمالليلحلوللأنذلك،وطولهالنهارقصرمنذلكبعقبوما.والخرلفىالصيفى:الآخرين

لهغروبنكل،مرهيمكلهـيولديومكليموتالثسىنإله،الماصاةهذههنجز،إلأيكن

ونضور.لهبعثهوشروقوكل.الصليبعلىالاستث!هادبمثاية

منكانتالأرضوإضابالزراعةعملياتصاحب!طالتىالطقوسبانالقولنستطيعبذلك

الدبن.طرانقأهم

علىيقدرالعاديالرجليعدلم.وتعقدتالدينطقوستعددتلما:الكلهنة-3

نىؤقتهاممظمأنفقتخاصةطبقةنثأتهناومن،جميفابهاوالإلمامجميفااستيعابها

الروحىالنمولعلىقدرةمنلهبما،صاحر!باعتباؤالكاهنوأصبح،وعحاقلهالدينمهام

يستطيعبحيث،الآلهةأوالأرواحبإرادةصلةأترب.المتجابهk.JIوتوجيهالوحىوتلقى

رأىفىهووالمهارةالعلممنالفربهذاكانولما،الإناننفعمانيهإلىالإرادةتلكمحوول

أثرهالهاللطبيمةالخارمةالقوىأنتصوروالماثم.جميفاوالمهارةالملمضروبأهمالبداثيين

لقؤمساويةالدينرجالتؤأصبحتفقد،الطريقفىمنعطف!للعندالإن!انحياةفى

الناسصيادةفىالمقاتلالجندىينانصأحدثهاإلىالعصورأتدممنذالكاهنوجعل،الدولة

نسوقأنلذلكالتصثيلنىاوحسبنا،ذلكيتناهـيانالفرلقانراححتىبزمامهموالإم!اك

أمئلة.الوسطىالعصورفىوأورياالبهودودولة5مصر

الدينيةالعقيدةتنشأفلمافقطلأغرافاستخدمهلكن.خلفاالد!نيخلقلمالكاهنإن

لاينقطعتساؤلمننيهابماالإنسانفطرةعننشأتإنما.كهنوتيةألاعيبأوتلفيفاتعن

الخرافةعلىبإيقانهالناسأضرتدالكاهنإننعم،بالعزلةوثعوروأملوتلقوخوت

.)1(المعرفةمنمعينةلضروبهـياحتكاره

فىتتفقتفيراتديورانتمدم!وتطورهاالدينيةالعتيدهنئأةتتبعفىالنحوهذاعلى

صحةعلىبالتدليلتفسيرهنىتمبزأنهإلا"المفكرينمنغيرهماقدمهمعالعامسيامها

التىا!لعاصرةالممارساتلبعضالإضاؤإلىبالإضانةوالنمازجالامثلةتقديمطرلقعنمايقول

بداثية.وضعائروعقاند.أفكارمنترصبت

.711-1؟.ص"الايقالمربع-ا
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ولرسكر!ت:01،-ثفسهر:كل

النضج،نحوالإنسانبةالهباةتطورأساسعلىالمتدنبةللحياةأونرسترلتتفسير.جالقد

فىجديدمننشرعأنلناكانإةا+:يقولحيثالاجتماعيةالروابطتكاملإلىيؤدـىالذى

إلىالطفولهمنالإشاننموبفكرهنبدأأنعلينالوجب،الم!دنيهالحياهأسلوبوصف

المبتمععلىصبهإلىاللاتصولالاهتمامتركيزومن،النضجإلىالفباجةومن،الرجولة

منمتكاملكلمحقيقنحوقدهايسيرالفردنرىأنكذلكعليناوالواجب،بثصلهوالعالم

.)"(+الحياهوبينببنهالروابط

وهو.المبتمعنحو.الانتماونموايكاملمحقيقهو(أوفرستريت)باليثفلماأهمإن

اجماهين:بينيفرقذلكعلىوتاسيئا.الهدتهذاصققالتىالرابطةهوالدينأنيرى

التحربم.بمعنىالدبنيجعلأحدهما

فىذلكيوضح.الثانىلجاهينحازوهو.والتجصيعالربطبمعنىالدينيجعلوالآخر

مترلمالجدلومازال.ابحاهينبينصراعاالدينمبداننىنعانىاليومحتىلانزال+:توله

كلصةمنأو،التحريممعناهاأخرىكلمةمنمصصتقة"الدين.كلمةكانتإزاماحرل

والتجميع.الريطوتعنىواحدحرتنىإلاعنهالاتختلف

صلطةعليناتحتمأفعالإتيانعنالامتناعمجردالدينكانالأولبالاضتقاقأخذنانإذا

،بالادةوالعبيد،بالحكامالمحكومينعلاقةالمعنىبهذاالدينهـيؤكد.تيهانأألاعليا

عنيرضىوهو،وتنفلىتصدرأوامرطرلقعنوظبفتهيؤدىكذلكوهو،.بالآباوالأطفال

التحرر.منالمزلدبينهامنليسباضياهإحسانهعلىالمحسنهـشبت،والخفوعالمذلة

.المحرماتومانعالمحرفاتخوتهوفيهالأساصىوالدافع

نأالفردـعلىلإ-لشجعنهى"الأطفالعتولتخاطبإنماالتحرلمديانةأنونلاحظ

الحياةنىالحكيمةالأساليببنفسهيتبينأنعلىولا،نيهيعيشالذىالعالميستكف

التاهرةت.عثانمححدالميد.التوصىالمئمزعبدد.ترجصة.الناضجالعقل:اوفرس!ت-!

.358ص"5791
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علىلقىوالايهيقومأنعليهيحبهاالأفعالمنالعقلهن!علىتفرضهىوانما،فمتبعها

.)9(العقابأصدإداله

المعنىكهلأالدينولعل.والتجمعالرلطبمعنىنكزآلدينالاختلاتكلذلل!عنومختلف

نأهوشانبة+ش!وبهالذىالحالصالدينإن+:تالعنلما+بصيسوليم.يقصدهماكانهو

هـلعنى+خيرمنأتبناهماالملأعلىنعلنأندونأحزانهمونئ!اطرهموالأراملاليتامىنزور

وأن،زواتناعلىاهتمامناتركيزمننتخلصأنيببأننايعنىماأولالتصرفهنامثل

الأخرين.حاجاتنحوحقيقىإيجابىياهتمامنثعرأنناعلىأفعالمنناتيهبماندل

ناضجةروابطيكونأنإلى-الإن!انيدعو-والتجميعالربطبمعنىالدينوسدكو

فيهايبذلالتىتلكهىالروابطهذه.الدينهدىعلىهـصيرإمكانياتهبذلكدينمىبالحياه

بالحياةالارتقاءتستهدتالتىالحركاتجصيعفىخاطرطيبعنللإصهاممستمردائمجهد

بحماصةنفسهاتكرصالتىالناضجةالحياة-وصفناهاأنسبقكما-أنهاأى.بهاوالنهوض

.(Ti-الكمالوراهللسعىبالنينوعمق

نأإذ.النفسالتحليلومدرصةالاجتصاعيةالمدرتإلىنردهأنيمكنالتفسيرهذاإن

الذاتيةمتجاوزلمالجماعةنحومتجفاالفردذاتمنينبعالذىالدينزلكهوالناضجالدين

أجلهم.منوالعملالآخرينحبإلىوالأنانية

الت!ر:نلسفةنطرربهةمنالدكنعةالطاهزكفهر-5

الدينلن!ثاةتفسيرلةرفلةلهمكانتأجماهاتهماختلاتعلىالتطورفلسفةأصحابإن

البئرية.تارلخودراسةبالانثرهـيولوجياماترتبطأكثرترتبطوتطوؤ

دا!ل!:

الاعتقادفىالمشاركةحيثمنوالحيوانالإنسانبينبالريطللدينتفسيرهدـارهـلنبدألقد

هومنظورةغيرحيةقوى!ركهاإنماائطبيعةفىالأثياهبانالاعتقادإن+الروحيةبالقوى

للحرسةالمكؤ!حبةالضبطتواعديرفضإذللإباصةفىعؤباتنىيصلالتولهنامثلإن-1

واتحرر.

61م!.-935ص،الصابنالمربع-2
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منعاليةمرتبةتبلغلمالتىالبثريةالأجناسبينعامبشكلمنتشربأنهدـارهـشيؤكداعتقاد

وأإله+ضلق.إلىأدـىالاعتقادـتدله!االطبيعىالامتدادأنإلىبنمبأنهكما،الحضاؤ

للورعالمعقدةالعناصرإن،وموامفهاوقيمهاالمبتمعاتهذهأفكارصباياهاتعكسآلهة

.والامتنان"والاصترام،والخوت،بالإتكالوالثعور،علويةلقدرةوألمحضوعكالمحبةالدينى

يشيروهتا.والاجتماعيةالماديةبيئتهضمنالإشانمحاربفىمصدرهاجمدإنما،والأمل

فىماثلةئفسهاالولاهعناصريجدإذالدنياوالحيواناتالإشانبينالعلاتةإلىأيصادارهـلن

1(.)"وسيدهكلببين،مثلا.العلالة

الحيوانىالتطورمراحلمنمرحلةالإشاناعتبارعلىتعتمدالعىالطريتةوبهذه

أصولإلىإنسانىتفكيركلفتردالأنواعأصلكتابفىدـ)رهـيننظريةتاتىالبيولوجى

والبراهينالأدلةمنهناكإنبلوعدبدةكثيرهانعقاداتالنظريةهذهواجهتويالطبع،حيوانبة

بطلاكا.مايثبت

صبنسر:هرت

oryعاEvolu-+الكونىالتطورنظريةإلىالدعاةمقدمةنىصبنركان of Cosmi+شا

فىذلكعنصدثوقد.الدينيةالمعتقداتلنثأةتفصيزياتىالنظرلةهذهإطاروفى

نأ+سبنسررأىنى.روحبةعواملالاعتقادـبرجردأى'Animism+التسمبةفىنظريته

علىوتطفى،ايأساسيةالبدانيةالانكارلإنتاجالبداثىالعقلمعيثركالبدانيةعراث

مرهفالبداثىالإنسانإن،السلفعبادهمنتيةالمعأالدينيةالمعتقداتالبدانبةالأفكارنظام

ثم،وتفيبت!ثرقوالث!مس،تفنىثمتوجد+نالأث!يا،بهمحيطالىبالتفيراتالإحساس

ثم،استدارهيزدادوالتمر.جديدمنلتشكلوتتبعثرتتشكلوالفيوم.ثانيةتضرق

هنهكل.وتختفىتظهروالبرقالتزحوأتواس-والنيازكوالمذنبات،بدرلميعودثم،يتناقص

وآخرمرئىوجود!الطبيعةنىأساصيةثنائيةثمةبأنللظنالبدائىالإنانتدفعالتغيرات

واحذ:نفانلهأيفاهوأنهالإنسانبباليخطركثيرأوتليلوبعد،.للأشيامرنىغير

مرثيه.غيروأخرىمرنيه

المركية.ايمظةدار،الريفأميند.ترجمة.الإناندرس!را.هزلا:برييل.أ.كاردينرأ.-1

.03ضة.يروت
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وجودعلىهترتبةفكرة،البدانىالعقلفىتنبعثإز.الروحفكزتطورتزلكومن

!معيزدادوعندما.البيئةفىللتفيرالمرثيةغيرالدوافعهىفالأرواح.الأسلاتارواحعالم

وعندما"مكانكلإلىوقتدفعالةولكنهالاترىدوافعمنمجتمفاهدهتشكلالموتىأرواح

يبدأفإنه"قبلذىمنسفسطةأكمرهـلفدوالطبيعيةالحادثاتحولفضعولأالإسانيزداد

كلفىالموجودـةالناثطةالأصملاتأرواحعلىالمنطقىاخمياؤفيقعالأسبابعنبالبحث

،بالأرواحالاعتقادنشابالتفيرالسأذجالقبولمن:سبنسرحكايةفىالحلقةتتموهنا،مكان

التفير.أسبابهىالأرواحهذ.بانافترض،المبتمعهـشطوروأخيرلم

بالمعتقداتيتأثرسلوكهإن.الموتىتاليهفىخاصةمصلحة،إذن.البدانىللإشان

القبلىالحكممعالدينهـستمد،الاجتصاعىللنفوزوسبلةالدينفبصبح،الآلهةحولالساربة

نىذلكشنسرهـطخص.الأوسعبمعنا.،الحوتورانهماومنالاجتصاعىللتصاصك!لاساس

للتحكمأصاعئاالأحباءمنالمحوتبصبحفببنما+:فيقول"ال!وسيولوجياه+مبادى

."الدبنىللتحكمأصاسئاالأمواتمنالحوتبفدر.السباص

بإمكانها.للإسانالشرأوالخيربقدؤتمسكفهى،الاعتباربعينالأشباحأخذهـستوجب

لها.أنوبما.الألمأواللذة،الجفاتأوالمطر.الفاقةأوالثروة.المرضأوالصحةتجلبأن

،الاستعطاتطرصقعنعليهاالتاثيريمكنلذلك،وغروؤمتطلباتهلهافإنالإنسانصفات

فقد!العبادةبدايةهىهذه.البحعربنىمنرفاقوتوفيرالطعاموتقديموالتصلقوالصلاة

أنفسهمنىيفترضونلقدحتى.الطقوسننفىالأخصائيونوهم،ررهباناأطباهأفرزت

)1(."للصعجزاتواجتراحهمللثمعوذةمزاولتهمبذلكتشهدكما،للطبيعةخارقةخواص

جاء.وتدالكونىالتطورنطريةإلىلدعاةIمقدمةنىياتىسبنسرإن:القولخلاصة

المجالهذافىأفكاؤنحصرأنونستطيع.التطوربفرضيةمتأثرلمالدينيةللظاهرةتفسيز

التالى:النحوعلى

.روحلهاالكوننى.هذا.الأثياكلبانالاعتقاد.التسصيةفىنظريته-ا

السلف.عبادةمنالمتأتيةالدينيةالمعتقداتالبدانيةالأنكارنظامعلىتطفى-2

.،6-62ص"الاكقالمربع-ا
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وا!دهنفصانايضالهوأنهالطبيمةنىأساسيةثنائيةثمةبانالبدانىالإنساناعتقاد-3

مرثيه.غيروأخرىمرنية

البيثة.فىللتغيرالمرئيةغيرالدوافعهىالأرواح-،

الدينى.التحكمفىالأساصالعاملهوالخوف-5

والمراسمالطقوسطهورإلىادتالتىوهىالآلهةلفكزالأ!اصيةالرفلةتمئلالأثباح-6

ا!هة.هذهلاصترضاهالتعبدية

يلور:ثا

الهفاؤ+كمابهفىالحضاؤموضوععالجوتدالحضاؤعلىمنصئا+تايلور"اهتصامكان

البشريةالعقولفىالأساصالتثابهعلىالدليلإقاعةبهااهتمالىالمسانلوهن،"البدانية

.+الإنسانلبنيالننانيةالوحدة+أو

هالخرافات:مثلالحضارىالتطورصلبفىتدخلهامةلمسانلدراستهفىعرضوتد

ىأ+البضرىللسلوكالداخليةالمصادرأن+آمنلتد.والعاداتيانوالأروالفلكولور

الأدلةأكبرعلىتثتملإنما،الاجتحاعيةالمؤصساتأولتثكلالتىوالمواقفالمعتقدات

تاريخأن+تايلور.يرىالوتتزاتونى.1(.)وتطورهالإنعانبتاريخيتعلئنيماوثوئا

الوجدانيةالمملياتطرحمحاولة:واحدةأصاصبةظاهرةعلىبدلمكانكلنىالسحر

التطورأشكالمنشكلالنايفسرالسحركانوإؤا.ملموصمادىواقععلىالفردـىللتفكير

منالكعيروصررتخلقتالتىهىالأسطورةنإن،التدينأشكالمنالعديدوصن!رالحضارى

عندماالبشرىالمقلفىمصدرهابحدالأسطوؤأن+تايلوراعتقد.الآلهةأوالمعبودات

لكنها،النضجيعوزهامحاولاتلتايلورتمثلكانتنالأساطير،الطفوليةحالتهنىيكون

بيثتهالتعليلطفولىتفكيرحالةنىشعوبتبذلها،أصاصهأنىمعقولةجهودنتيحة

.+اليوميةالمالملحياهالأزليةالقصةتروىإنا.،تولهحدعلى"الخرافة"إن.وتجارلها

يقرمالأدنىحدهفىللدينمفهومتحديدإلىعرضهمنوانتهىالأساطيرمنلعددعرضوقد

جاععةنطريةعنعبازتايلور"روحانيةأنوالراقع.روحيةكائناتبرجودالاعتقادعلى

ىأ-نالتسصية،تطوريةنظريةرهي،وتطورهامكانكلفىالدينيةالأنطمةلأصول

.58ص.الايقالمربع-ا
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لهمءىوتترا،ليلاالناسيحلحينما،واحدةثصيطةفكرهعلىتمتمد-الروحىالتسامى

عليترتبوتد،)1(روحيةكائناتبوجوداعتقادهنالكنسيث!ا.هـكوتون"نهارلمالأثمياء

منها:الدينلنثاةتفسيراتعذالرؤيةهذه

:ولأث!هاحالألداح-أ

ا*ساناستطاع،معقوللكمه.ناضجغيراستنتاجالروحنكرهأنبعتقد.تابلور+كان

طبيعةإليبومئابتعرض5آخرإنسانكأى،المتو!شفالإنسان،إلبهبتوصلأنالبدائى

علىوالقدؤ"الرعى،النبض،التنفس"الوفاةعندتختفىكلاهرةهنالك"الثناثيةالوجود

المدمؤالظاهراتمنالمعقدالمريجهذاولكن.يبقىالجسمأنحينعلى.الإراديةالحركة

الجسد.نارقتتدالروحأو،الحياةاناليومنقولكما"انتقل.أو،اختفىمد+.حياه

الثبح،-للجسمالمنفصلتينالصفتينهاتينبينطبيعيةعلاقةتقيمالبدائيةوالمقلية

الأحلامالموتيفسرالروحنالضبح-ضبحأوروح-ر!يافىمفاجممعهصاأو-والروح

لتفسيرالمفتاحهووهذا5غرارهاعلىكانوهاوالفيبودةوالمرض+والإغماوالنوموالرؤى

البداثى.للإضانأليكوسيولوجيةالحالة

ابن:ا!رأنبئ-ل!

وتقوم،للإشانالروح-الثبحترانقللحيوان-الروح-الشبحأنإلي"تايلور+ين!ب

معتدنن،عثلاالكلابفكانت،العالمهذانىتفعلكانت!لماالآخرالعالمفىبغدمته

كانتكذلك.الأرواحأرضإلىتقودهملكىوذلك.البدانيةالحفاراتبعضقىالزطفال

نشأتهكذا.صاحبهامعالقبرإنىبهاهـيدفعتقتلحيثالمحاربضريحإلىتقادالجياد

.القردانفكرة

الميت:مع.الأثياوضعفكز-ب

ولذلك"الأحلامفىتظهرنالأشياه،أيفئاالحيةغيرءالأثياضمل"الروح+الشبحإن

الفكرةهذهقيامعلىوالدليل،كالحيواناتلاتموتإنهاالأشباحمننسخلهاتكونأنيتوجب

القبرإلىوغيرهاالفخاريةوالأوانى"والمعداتكالأسلحة،ءالأضيابإرسالالثانعةالعادةهو

.الأخرىحبانهنىب!تخدمهالكىالمبتمع

.39ص،الاكأالمربع-1
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:الموتبعدالروحالثبحوجودبشأنعامةمعتقداتثلايةأمامنحن

تقومأحيائاوأنها،.بالأحيااهتماهاوتبدىالأرضحولترفرتالأثمباحبانالاعتقاد-ا

ألسابقة.منازلهابفلاؤ

ونباتاتحيواناتفىحتىأو،آخرينأناسفىالأرواححلول-بالتتمصالاعتقاد-2

.وأشياه

العالمأوالفرليةكالجزر"فيهتتيمآخرعالمفىمحددمكانبوجودالاعتقاد-3

يسميهماتمنيفينمنواحدفىيقعالأخيرالاعتقادوهنا،ال!اءأو،الجبالأواالفلى

مثاببثكلالحياةتست!ر"الأولىمفى.الهسابنظرية+و.الاشمرارنظرية""تايلور

علىأعحالهابحسبتعاقبأوتكلاناالأرواح-الأضباحفإنالثانيةفىأما.الأرضيةللحياة

لدىالاجتماعىالسلوكعلىخاصأثرلهايكونالثانيةالنطريةفإناوبالطبع،الأرض

.الاعتقادبهذاتاخذالتىالشعوب

:المؤلهات-د

وكثيرلم.للمتمبدبالنسبةالنفوذذرىمنحياتهمإبانكانوالأنرادأرواحهىالمؤلهات

إلا،المؤلهاتعبادةمنضربا+ال!لفعباده+تصبحوعليهالوالدينالفردـأحدهذامايكون

،سلطانؤىآخرشخصأىأوأبطالهاهنبطلروحأوالقبيلةزعيمروحأيضئاتكونقدأنها

ثيطائا.أوإلفالذلكتبفافيحبحللشرأوللخيرالسلطانهذايكونومد

تتبعهلأنهامبادنهافهمبالعصيرليس.-+المزلهاتلعبادةبالنسبة-تايلور+يقول

الآنيفدوإذ.الراحلنالسلف،الأحياءعالمفىالاجتماعيةائعلاتاتنفس.وضوحبكل

الزعيمنإن،كذلكالسابقفىكماوخدحاتهارعابتهابىفىعاثلتحمابةنىبستمر.إلفا

الضرروإلهاقءلأصدقاامساعدةطريقعنبسطوتيحتفظويطل،تبيلتهيرعىيظلالمتوفى

.+بالأشرارالشديدالعقابهـشزلالأخيار.يكانىلأينىكصا،بالأعداء

والتت!عى:الحلولفكلؤ-كل

نألهايمكنالننسأنفكما!الأرواحبحلولالعامةالفكرةالبدانيةالديانةمظاهرمن

حيةمن-الأضياهفىعلأنالحريةمطلقللأرواحنإنكذلكخارجهأوالجسمدأخلتكون

:كابتانالفكزهنهعنهـشتج.عنهاتحلوأن-حبةوغير
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تسكنا!ى"الإ!ساننفسأنكصا"،.تابلور.بقول:الأسعحواهـالثطاش:الأولى

تفكرأنضلا4منوتتصكنالحياةالجسمذلكعلىتضفى،الطبيعيةالحالاتفىبصمه

أصاسعلىوالعقلللبسمالطبيعيةغيرالحالاتين!مرنفسهلهذاتكيفافإن،وتعطوتتكلم

لمن"إذنالطبيعىنمن.غريبةأرواح،ثانننسىكاننتدخلعنياجمةالجديدالطواهرأن

حئاكائئاكانوبتلوىيتالموإذ،الحمىنراشعلىهـكرمجفبتقلبإذ،الحللبهنايصاب

الطبيعىمق،يومبعديوما"أخثاينهشالكائنهذاكاننيذوى.الداخلمنيلولهأويمزمه

وأالشبحنفصبشعةأحلامفىلهيتراءىوتد،كلاههوروحئازاتئاسبباعقلهيبدأنله

فيهاتصدالتى،الأخصعلى،الحالاتونى.مضجعهيقضالذىالكايوسأوالثيطان

يشنج،وهووتلويهتركلهثم5القدؤفاقدأرضئاطرحهإلىالمنظوؤغيرالفامضةالقوةهذه

وتدبهوتلقعاالضارىالحيوانودحشيةالعحلاقبتؤالحاضرينعلىيقفزبعدماومحعله

صوتأنهلايبدوصوتهوأوصوتهليسبصوت،التكلمإلى،حركاتهوجنتوجههتقلص

وللاغةبتفكيرأومفككبهذيانذلك!لل.التنبوهأواثررةأوبالأمرالنطقرألى.ثرى

حتىيبدوكما،يضاهدونهللذينيبدوكهذاثغصئاإن-صاحئايكونإزتناولهمنأبعد

يؤمنعفريتأو،نيهحلتأوعليهاصتحوذتروحيدفىآلةمجردغداقدنهو,،لنفيه

يتكلمعنلماعنهالعفريتيعبرلهثغصئاأصئايتغيلماكثيرلميحعلهصثكلفيهالمردض

أتت.كماالداخليةالردحشرحلوأخيرلم،ائصوتبةالمرلضأعضاهطريقعنالحاصبصوته

المنهك.المريضجسمساوراتاركة

إلىالمعيذنيعمد"العفارستحلوللمعالجةوقانيةكوجلةظهرقد.التعاهـيذاصتغدامإن

آخر.مسكنإلىدفعهأوبإتناعهأووالوعيدوالرضوةبالوعودالعفريتإزالة

مقدزلهالذىأو.الروحتسكنهالذىءالىوهى'Fetishism":الفعيشيةالثانية

منها:يتركبللموادـالتىبالنطرسحرية

فىعفريئا.يضع+أنيستطيعالمترحشالإنانأنأصاسعلىالفتيشيةعقيدهتقوم

الروحهذهيحملتدوهو.لمنفعتهمفيدةل!حفىيتحكمأنكذلكيستطيعفإنه،غريبجسم

للاسترضاءمادىثكلنىكآلهةيتيمهاأووالمرض+الأعدانفسهعنبهايدفعأداةفى

.والعبادة

مادىبث!كلالنيث!يةلتفييرالعابديعمدعندماالأصنامعبادةإلىالفيتشيةوتتحول

منلطغةعلىخدرشعذوتكفى.الأرواحمنلروحكصاىالخاصةوعليفتهعلىيدليبعله
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وأتمثالفىكماصوؤقحدوـةلت!ثكيلعنايةأكربعملالقياميمكنكما"صنملإقامةدـهان

فىلايوبدالذىالأمر"نفس+أو"شخصية+لهيتظالصنمأنهوهناالمهمالأمرإن.رسم

كانتمهماالصورهميزاتيجمع،+تايلور+نطرفىفالصنمواذن،الصرتالفيتثصية

لهاإضانيةدعامةجمدالأرواحمنوغيرهاا+مفسبينالعلاتةأن"الفيتضبةوميزات،بدانية

فىحلاكماتمائاالصنمفىحلقد!للاهماوالروحالنفس:الأصناملعبادةالتاليةالنطزفى

الأتل.علىالأحيانبعضنى"الإنسائىالجسم

الآلهة:-و

.والساه،الفابةآلهة:الآ!هةمنمختلفةأنراعتصورإلىيقودناالطبيعىالتدرجإن

آلهة،الآلهةهنهرثيةغيرأنواعطهورذلكهـشبع5والقمر،والشس،.والما،والأرض

والثر.والحبر،والسلام،والحرب،لزراعةا

درجاتأعلىإلىالآلهةأحديرنعإذ.ا!بربايهالتانلةالنكرةإلىنصلوأخيرلم

التوحيد.فإذا،اثهةوأنواع،الطبيعةوأرواحوالمزلهات،الأرواحفوقهاإلىالقدصية

نطريةويإمكان،اليداثىالماضىمنتطورقد.المتمدينةالثعوبلدىالعظمالإيمانلكز

.الإلهى)؟(للوحىإذنحاجةفلا،بكليتهالدينتاريختعللكماالتوحيدتعللأنتطوربة

نىلايغملفوهو"الدينيةالعقيدةوتطورالديننشأةتفسيرنىتايلورهآرامجملهذا

النظرية.هنهبناةأهمعنواحبماتايلوريعدبلالتطررفلسفةعنجوهره

فريخد:ببسى

فىالواردةوأفكاؤآرائهخلالمنالعقبدةوتطورللديننرلزرتفسيرنرصدأننتطيع

ومنها:مؤلفاته

+الروحفىالبدائيةالنظرلةعنالمنبعقةالدفنعاداتبعضحول+بحثه-ا

5ساo+آه Primitive ThآهولOn Certain Burial Customs As Illuarative"

،.The Soul

.(البريطانيةالمعارتدائرة)ني*والطوطصيةالمحرمات10حولمقال-2

الترحبدتنرلايمهـنضرورىاكتادـىأمرالإلهىفالرحى.علبهولايوافقالرأىهنالاهـىالمؤلف-ا

خحه.منإلا

http://kotob.has.it



55

.ءأجزاثلاثةالنمبىالفصنكتاب-3

'Psyche)!سيشةمه!ة-4 s Task.)

اليوئانية.الأصاطيرفىالروحإلىترهز(Psyche)وسصيشة

Totemism)الفردبوزواجالطوطمية-5 and Exogamy).

TheBeliefInImmrotalitلاثأndThe):الأمواتوعبادةوالحلودالاعتقاد-6
(Worshipof The Dead

Folk-Lore):القديمالعهدفىالفولكلور-7 in The OldTestament).

TheWorship):الطبيعةعباده-8 Of Nature.)

ndof)والقفارالذرةأرواح-9 WildلمةSpirits of The Corn).

علىتشلالمؤلفاتهنهفىوردتكحابهيرتبطوماالدينعنفريزرر!لةومبمل

الآتية:القضايا

:المصمات:الأولىالتضة

فىيقول.والأخلاقالقانونأصولأهمأنهاأساسعلىالمحرماتإلى+فرلزر.نظرلقد

لدىحق.الأخلاقيةالمشاعرأناعتقدنانحنإزانخطىءلانكادإننا":المحرمات"مقاله

تستقى.الخبرةمنهاستقرا.إلىلاتستندمثاعرمجردأنهاحيثومن،الراقيةالمجتحعات

طعمتالمحرماتث!جرةمنكصنفعلىإزن،للصحرماتبدائىمصدرمنعزعهامنكثيرلم

.،والأخلاقللقانونالنمبيةالثمار

الطوطحية::الثانيةالقضية

الفريبوزواجالطوطميةعادـاتإلىضخمةمجلداتأرلعةفىاهتمامه+فريزر*وجه

منمعين.وثىالإنسانبينخصالوتشابهوثيقةصلاتمننظامعنعبارة+لطوطمية3و

حيرائا.أونبائاذلكمايكونوعادة،الاصطناعيةأوالطبيعيةءالأضيا

مجموعةبينوجودـهايفمرضوثيقةعلاتة+:أنهاعلى+الطوطمية"فرلزر+ولعرت

علىالأشياءهذهوتعرتاالاصطناعيةأوالطببعيةءالاثيامننرعوبين،البضرمنمتقارلة

الفردـوطوطمهبينالعلاتةبان"فريزر"أكدكذلك."الثرلةالمجموعةلتلكالطواطمأنها
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.التصامحد(مفاالاثنينأو)التشابأوالمساواهفيهابلفتوقربىصاقةعلامةأبا!هى

يفترضالدينلأن"دينأنهاعلىتف!رألاجبالخاصبث!كلها.الطوطمية+فإنذلكوعلى

دمجقدالسايقفى+فرلرر+وكان.علياسلطاتأوالفردـوسلطةبينعلالةوجود

الأحيانبعضنىتطورت.الطوطمية.أنومع.منهبحذرخطاوهذاالدينمع.الطوطمبة

نريزر.+نإن"والنباتالحيوائاتصفاتلهابالإنسافيثعبيهةآلهةعبادةبسببدينإلى

.الحالاتمنالثائع،بالضرورةايئكلذلكبانالافتراضمنيحذر

هى:الطوطميةأصلحولمتبابنةنظرياتثلاث"فرلزر+بقدم؟الطوطميةأصلها

الأولى:النط!ة

مثلاهحيوانأوكنبات.ماضىءفىالأنرادـروحهأحدأودعحينئثاتقدالطواطمإن

لمجده،روحهأودعهالذىالمعينالحيوانأوالنباتالنردـأثرهذايفقدواذ،عليهاللحفاظ

فيما+لفرلزر"تجمعتالعىالد+ولأنإلا،نيهنفسهليدمجباجصعهالنباتنوعإلىيلجا

النظرية.هذهببطلانأتنعتبعد

النانمة:النطرلة

للحياةصريةتطبيقأداهلتكونوعىعنصستقدالطوطميةأنالنظريةهذهافترضت

مسثولة،ضيعةكلتكونحيثطرطميةثيعإلىتقسمالقبيلةفإنوعليه.الاتتصادية

رفضوقد.المجموعلاستهلاكنباتهاأوحيرانهامنكانيةكصبةتامينعن.السحربطريق

الإئانإحاطةمنأبعدعقلانيةدوافعوجودتقرضلأنهانالرلممدةبعدالنطريةهذه+فريزر+

وفهعه.البدانى

النالثة:النالىدة

Conceptionsof-)الطوطمبةالحملنظرية!اسمالنظرصةهذهعلى.نرفير"أطلق To

temism.)

الأولىاللحظةفىالأمتخيلاتتحددهإنمامعينطوطمإلىماطفلانتماءأنتعتبرفإنها

الأمأنافتراضعلىالنظرلةهذهاعتصدتلقد،أحشائهانىالجنينيتحركبهاتشعراتى

التىاللحطةفىجسدمادخلقدالطفلبان،والولارةالحطأسبابلجهلهانظرلم،تمتقد

منفإئه.الطفللدخولخارجىصببعنالأمتفتشوإذ"فرهلأولبوجودهنيهاضعرت
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لهلاوكلكن.مباثز+الحمل"قبلبهضعرتأورأتهقدكانتبشىهتتعلقأنالمحتمل

علىالشىهزلكيعتبروعندنذ5اخرشىءأىأوححرلمأونبائاأوحيوائايكونأنبالطبع

الطوطميةلمشكلةحلا"لفىلزر"بالنسبةتشكلالنالريةهذهإن.الطنلروحمسكنكانأنه

مأحيواناأكانءسوا،بنفسهالشى.هوبانهيعتقدكان)"فريزريثرحكما،الفردلأنذلك

نإتنا،وعليه(الولادـةساعةمنهوخرجالحمللحطةنىأمهرحمولجالذى.ذلكغيرأمنبائا

.بالإبوةالبدائىالإنسانجهلنىللطوطميةالأخيرالمصدر!د

الهرافة::الثالثةالقضية

أثرلهاكانمدأنهإلا،الأحيانأغلبفىثمرلمالخرافةكانتوإنإنه.:"فريزر"يقرل

ا"العنفمنأشكالعدهعنوالعزوفالسلطةاحتراممنإليهأدتلمانظرلمللإسانيةإيجابى

حكمملللناثرحالخرافةإن،الدينسلطةإبرازنىهائادورلمالهرافةلعبتفقدهذاوعلى

وامتورالمستحيلاتصغعلىالكاهنتدرةتصورحيث،مقدصةديانةأيةفىالكهنة

علومة.بلطاتالشمبحباهمالذين،الملوكأو،المقدسونالقادةيمتلكهاالتىالخارقةللقوى

والعاداتالثصرىالتفكيرتطورتث!كيللإعادهمنابكهيكلدورهاالخرافةلعبتلقد

اليصعردة.

والملم:والدينالسعر:الرايعةالقضية

طريقعنالخارجيةالحادثاتنىالتحكمبإمكانهأن،بد.زىهبادى،الإنانيعتقد

لإرادةالعسوانيةالقوىأعامبنفسهنيلقىذكئاكانإذابعجزهيشعرعاصرعانلكنه،السحر

مراتببوامننىإلالايؤثر"،"انرلزر"تأكيدحدعلى.الذىالدينهوهذا.قدصية

للأحلامعقيئا،نواحيهبعضفىيمثلالذى،العلمإلىأخيرلمالإنسانويصل"العلياالذكاء

السحر.منالبدانيةالمرحلةرافقتالتى

عنعجزظاهرةتفسيرنىالإنسانلاحتياجاتتلبيةالبدانىالمجتمعفىنشاقدالسحرإن

لذلك.حياتهتهددالتىالقوىعلىللسيطرهمحاولةهوأوالحقيقيةأسبابهاإلىالرصعول

بهماالبداثىالإنسانيحاولالفاسدوالفنائفاسدالعلمهنضربهوالصحرأن*فريزر.!رى

الطبيعة.فىيتحكمأن

تأديتهوأنالطبيعةتوانيننفسهاهىلديهالسحرفنتواعدأنيعثقدالبدائىالإئسانإن

العط.بذلكالمرتبطالطبيعىالحادثحصولإلىسيؤدىععينلعمل
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التماطفىالسحرمبادـىهعلىمبنيةالسحربةوالتعاهـلذوالطقوصالاحتفالاتجمبعإنإؤ

'SympatheticMagic'.

إنه+الطبيعةعلىالسلطانصاحبهو،!لذلكوال!احر"أشكالهأصفىنىالسحرإن

يدلولا،السبيلضلمتقلبمخلوقمنالعطفي!تجدىفلا:منهأ!لبرقدؤإلىلايتوسل

أنهإلا،العالمفىالتحكمعلىالقدؤيدهنىيحطوحدهإئه+مرهبةآلهةأيةأمامنفسه

أوامريتبعأنعليهإن.بهمسموحغيرنالحطاصارمبئكلبالقواعديتقيدأنعليهيتوجب

دقة.بكلالطبيعة

القوىفميزان،بالطبعمهمةاجتماعيةنتاثجالبداثيةالحضاراتنىالسحرولاستخدام

دورالنابفينالأنراربعضبعخذعندماالفردإلىالناسعدبدمنبنتقلسوفالاجتماعبة

نشاهلمجد5+نريزر+اعتقادبحسبوهنا.عليهاملكا،بعدنيصا،هـيصبعالقبيلةساحر

نإ....الإن!انتطورفىضروربةخطواتوهىاالفردبةوالمطالبالاجتماعىالاسعملا.

إلىمميلكانصالاج!صاعىالمطورمنالمرحلههذهنىالعلياالسلطهأنهىالعامةالنتيجة

الضصير.وملةالذكاءمنكبيرلمحدبمبلفوارجالأيدىفىائوتوع

+نرلزر.يرىإذ.السحرعنومفمونهجوهرهنىفيختلفالدينLأةالسحرعنهذا

علىالوأقعفىهىبل،الحرفكرةعنكلئااختلائاتختلففكرهعلىمبنىالدينأن

أعلىلقوىاصترضاءأوإرضاءأنهعلىالدينأفهمإننى:+تريزر.يقول.منهانقيض

نإ+فيهماوتتحكم،البثريةوالحياةالطبيعةمجرىترجهأنهايعتقدالإنسانمنمقائا

القوىهذهيسمرضىأنالمرءفبإمكانالدينفىألغيتتدالطبيعةفىالتجائسنكز

الحادثاتمجرىتفيرلكىيرهبهاأو،يرث!وهاأو،يقنعهاأوإليهايتوعنلأنأوالمتحكمة

الإنسانيكونأنبعدإلايطهرأنلهلايمكن"فريزر"راىنىالدينإن.والبشريةالطبيعية

قدالدينيكونأنوجبلذلك،بعجزهيثعرأنمعهيستطيعالذكاءمنأعلىطوؤابلغمد

)؟(.الإنسانتطورنىالسحرأعقابفىءجا

مروالذىالإنصانىالفكرتطورمتابعةعلىالدينلثأةتفسيرهنىفريزراعتمدلقد

العلم.هرحلةثم،الصحيحالدينىالفهمومرحلة،والسحرالخرانةمرحلةهىمختلفةبمراحل
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فمند.والتعليلالفهمعلىوقدرتالإسانلطبيعةانعكاسهىوالطقوسوالعقائدفارزمكار

تعتصدماأكبرتعتمدتفسيراتالطبيعةعلواهربتفسيريقومالحتيقيةالعللإدراكعنعجز

الحرانة.على

:3دلدكاأممل

الدينيةللحياهالأوليةالأشكال+لكيرىمؤلفاتهآخرفىالدينموضوع"!دايمدور+عالج

ligious LifeظElementary Forms of The Rمبكؤمرحلةفىللرركايملقدتبين

صرتوعندها،السوسيولوجيالمادةمهئامصر!يشكلالدينمجالبانالعمليةحياتهمن

خاصةحالةاختاربل،المجالهذافىجامعبتحقيقيقومألاقررالديندراسةإلىجهده

الدراسةهذهباثروقد.الأستراليةالطوطصيةوهىألا.عصيقمركزبكثلللراستها

أنهعلى،أخرىاجتماعيةمؤسسةكاى،الدينإلىالنظريوجوبالمألوفةبالافتراضات

هـلحد!+"جماعىتفكيروليد،اجتماعيةكظاهرةوأنهمحددةاجتصاعيةلمتطلباتاصتجابة

ىأ،مقدصةأمورحولوالممارصاتالمعتقدأتمنموحدنظام.أنهعلىالدين.كايمدور

بهاياخذونالذينكلتفموممارصاتمعتقدات-ممنوعةواعتبرتسواهاعمافصلتأعور

رأنلابدالدينأنعلىالبدايةمنذيصرإنهثم4"الكنيسةتدعىواحدهأخلاليةمبصوعةإلى

نأيمكنلاكالدينوعامةمممر-ظاهرةأنإز،ملموسواقعإلىترتكزأصوللهمكوق

الوهم.علىترتكز

كلها:لدراصتهأصاسيينأسصنبين.كايمدور+يميز

بينيفصلفهوالدينيةالظاهراتمنك!راتبوالطقوسالمعتقداتبينالتمييز:الأوللامر

الدين.نىالمحر!لةوعناصرالتفكيرعناصر

الدينيةالمواقفبينيميزوهنا:دنيوىهوومامقدسهومابينالتمييز:الثانىالأمر

.الأخرىالبشريةالمواقفمنوكيرها

اثملسة:ا!فهكار!ول

إلىلايهدتوهو،ماواقعا"يمثل.إنه،رمزهوالمقدسهالثىأن"كايمدور!يرى

إليها،الأشياءتلكترمزالتىالوتانعإلىيهدفبل،المقدسةءوالأثياالأفكارأصولكثف

مشاهدتهاتمكنأنيجبكهذه"وقانع.أنعلىيؤكدالوضعيةالنزعةصاحب.كايمدور+و
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السلطةممارصئامشاهدتهقكنالذىهووحل!المبتحأنإذ،المبتحهى"الوتائع+هذه-

نإ،الأخلاميةالسلطةمنلاينالمقامإلىرفعوقدالمجتعرمزهوإزنفالدين.الأخلاتية

هووالدين،اخلاصوامع،هشىكلنوقهو،للشعبالجصاعيةللشماعر!دتعبيرالمجتمع

نأمنأكمردينيةطاهرةهو+كايملدور+بالنسبةالمجتمعإن"الواقعلهذاالمحسوسالتمثيل

أكمرالمؤسععا!يان:يقول"كايمدور+أنوالواقع.اجتعاعيةطاهزهوالدينباننقول

ضرورىماهوكلأ!بقدالدينكانإذاوإنه+الدبنفىولدتإنماالكبرىالاجتماعبة

.+الدينروحهىالمجتمعفكزلأنإلاذلكنصا،للمجتمع

وهنا.تمسأندونلديهوالتعاونالتماسكضروطبقيتإذاإلايبقىأنمالمجتمعلايمكن

عنمحققهولحكن..أخلاتىتكوينإعادة-ىإل-مستمرينوتثيددعمإلىيحماجأمر

والمئاعروالمواقف.بالأحاسيسوالثمورالتعبيرمعهايمكندينيةعلياومثلممارساتطريق

.رمزىستوىعلىذلككانولو،الضرورية

ذلك.لاشعورىمستوىعلىالفالبنى،يديموأنيرعرعأنهى،إذن"الدينمهصة

الثخصية،النزوات.إرضاعلىتيود:الاجتصاعى.للبقااللازمالبثرىالسلوكمنالطراز

الفردهتدرةتفوققدرةبوجودوالاعترات،للتعاهـنميل،اجتصاعيةقضيةشيلفىتضحية

النىالمعنىتتفهمأن،المثالسبيلعلى"الإمكانحيزفىيصبحالدينإلىالنظرههـيهذه

نإ.أخرىنطرمةباىأخذنالوالبتةمعقولةغيرتبدرالتىالدينبةالطقوسبعضفىيكمن

الحركةلحريةمانعة+السلبيةالعبادة+يجعل،الأشياءمنوالدنيوىالمقدسبينماالفصل

الصعيدوعلى"الألموتقبلوالتقضفالامتناعإلىومؤديةوالهوادث.الأشيالبعضبالنسبة

بالمشاركةشعورإلىتؤدى.القربانيةكالطقوس،الممارصاتبعضنإناالإيجابى

الفرد)1(.قىنوققوىعلىوبالاعتماد

مفكرىأعظممنفهواجتماعىطابعاةدوركايمعندالدينتفسيريأتىأنالطبيعىمن

وهوالاجتماعىللنسيجالمكونهوفالدينالاجتماععلمروادمنورائدالوضعىالا!اه

العليا.الاجتماعيةالمثلكلأصلهوبلولقانهاالاجتماعبةالحياهلاست!رارالفمان
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http://kotob.has.it



61

رمد.الوضعىالاجماهواصحابالتطورفلسفةأصحابلراىموجزلمعرصاكانصبقما

رفشهمضصلتومدالبدائيينعندالساثدالتفكيرصولوتطوؤالدينلنئاةتفسيراتهمارتكزت

السلاسدالتفكيربانما!الدينعلامةو!لذلكبالدينوالسحروالمحرافةالأسطوؤعلامةعلىهل!

وعلامةوالدينىوالاجتماعىالسباسىبمفهومهاال!لطةظهورإلىيالإضانة5مامجتمعفى

بالمعتقد.ذلك

ن:4الأدـثاهـخصولالؤأننطره

أصلوبمستغدئاالبثريةتارلخعبرصادتالتىالمعتقداتمنكعيرلمعالجالكر3القرآن

أوجهإظهارعلىمرتكؤمعالجتهمتوجاأخرىتاؤرالهكايةالقصوأسلوبتارةالحوار

الفصادمواطنموضغاالإسلامقبلصادتالتىالمعتقداتعنكثيرفىوالبطلانالفساد

عليها.الناسفطرالتىالسليمةالفطرةعنالانحراتوأوجه

أهلممطلحواض!خدم،الوحىإلىاضنادلمالعالملأديانتصنيفأول+القرآنمدمومد

كتابهثعبهلهاوأديان،ش!ةكعبلهاأديان:الأديانمنأصناتثلاثةبينليفرقالكتاب

.(9")مفدسةكتئالاقلكوأدمان

+والفطز،الفطرةفىأصيلةالتديننزعةأنوضوحنىيقررالإسلامأنبالذكرالجديرومن

عليهاالناسنطرالتىاللهفطرتأوجلعزقالكصااللهصنعمنوالفطرة،الطبيعةهى

ضروؤموضخاالتدينمصدر"سبانييهأوجست+هـشرح.،3:-،الروم5،اللهلحلقلاتبديل

مسوقاوأرانىإلامرةالسؤالبهذأضنتىأحركلمإنى؟بتدينأنالماؤا.:فيقولالتدين

معنويةلازمةفالتدين،ذلكغيرأصتطيعلالأنىمتدينأنا:وهوالجواببهذاعليهللإجابة

قدلهمفأتول،المزاجأوالترليةأوالورامةآثارمنأثرذلكإنيتولون.ذاتىلوازممن

تعقيناالمسألةيزيدوجدتهولكنى.نفهالاعتراضبهذا!لثيرلمنفسىعلى،عترضت

ليستفهى.البشريةالاجتماعيةالحياةفىتؤأكثرأثماهدهاالتدينضرورةوأن،ولايحلها

وهو...للزوالقابلوغيرباقفالدينوازن:قالأنإلى...الدينباهدابعنىتثشاأقل

المؤثرمحتوعمفااتساعايتزايدالينبوعزلكنرىالزمنبتمادىينبوعهنضوبعدمعنففلا

.+المؤلمةالحيويةوالتجاربالفلسنىالفكرمنالمزدوج

.62ىع.56991القاهره"متارنةوصنةفىراصةالأربانتا!بخ:حنضبنةمححد.فى-ا
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كلهـلتلاشىيضمحلأنالمحكنمن+الأديانتاريخ+كتابهنى+هـلنانأرنست+وبقول

استعمالحريةتبطلانالممكنومن،ونعيمهاالحياةملاذمننعدهشىهوكل،نحبهضىه

أبدسيبقىبل...يتلاثىأوالتدينينمحىأنيستحيلولكن،والجسديةالعقليةالقوه

فىالإشانىالفكرحصرإلىيهدتالذىالمادىالمذهبكطلانعلىناطقةحجةالآبدين

الدينأنعلىرجدىفريدعحسديدللالاستثعهادبهذا1(+)الأرضيةللحياةالدنيئةالمفائق

الفطزهنهعنوالإدحرات.عليهاومفطو!مطبوغاالإنسانخلقجبلةالفروؤوهذهضروؤ

الفطزولأن+طاهزصافيةنقيةاوأرادهاللهخلقهاكماالإسانيةالطبيعةعلىخروج

وهو...جهدبذلإلىبحتاج.ء.الفطرةلهنهالتزيبفأنئرى..الإيمانإلىتندفعبطببعتها

الرصولليرراليه،الشيطانطريقإلىالرحمنطرمقعنالفطرةتلكيحولشيطانىجهد

ررا.+(ينصرانهأويمج!انهأوA;بهودافابواهالفطؤعلىوبولدإلامولودمنماأالكر3

."البخارى

عنبعيدضاذوالفعلالاجتماعيهالبيئةتاثيرمنالفطرةعنالإمحراتأنيعنىزلكإن

الإنسانى.الوجودبحقبقةالرعى

منها:الفطرهعنائحرفتعقائدعنالقرآنلمحدثولقد

وشاقالألوهيةيدكىوسطؤوتو-ملكمنأوتىبمافرعوننهذا:الأثضاعىعهادة-9

إلهمنلكمعلصتماالملأأيهايافرعونوقال7تعالىيقولمنهمخانةلتمديقهالناسبعض

لأعلنهرانىموصإلهإلىأطلعلعلىصرخالىناجعلالطينعلىياهامانلىفأوقدغيرى

إلىإذهب!:موسمخاطئاآخرموضعنىهـتول،،38:القصص!"الكاذبينمن

.الكيرىاي!يةفارا.فتغشىرصكإلىوأهديكءتزكىأنإلىلكهلفقل.طفىإنهقرعون

71:النازعات"،الأعلىرسكمأنافقال.ننادىفخر.يسعىأدبرثم.وعصىفكذب

-،2،.

تعالى:قولهفىوذلكالبقرةسرؤنىالإنسانتأليهصورمنأخرىصوؤالقرآنويقدم

هـكيتمحيىالذىرسإيراهيممالإؤالملكاللهآتاهأنرءنىإبراهيمحاجالذىإلىترألمأ

نيهتالمفربمنبهافأتالم!ثرقمنبالثسىيأتىاللهفإنإبراهيمقالوأميتأحيىآناقال

.،الظالمينالقوملايهدىواللهكفرالذى

.؟969سنة.الأزهرمةالكلباتم!بة.والإصلاحالهمابةد!نالإصلام:وجدىندصدمح!د-ا

.\.عى
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التفلبقؤللسحزأنوتوهمالسحزبسلطانالإشانانبهرلقد:والصحرأالصحر-2

ةمال:تعالىمال.ذلكعنالقرآنعيروقد.مواجهتهالابستطبحالمىالعطمىالقوىعلى

،116:الأعرات"،عظبمبسحرساوجاواسترهبوهمالناسأعل!سحرواالقوافلماألقوا

تعالى:مال.حقيقةلاوهموأئهالض!ومنالكيدمنالسحرأنعلىكؤكدالقرآنأنإلا

كفرواالشياطينولكنسليصانكفروماسليمانملكعلىالثياطينتتلواماواتبعواة

حتىأحدمنيعلمانوماوماروتهاروتببابلالملكينعلىأنزلوماالسحرالناسيعلمون

بهبضاهـينهموماوزوجهالمرءب!بهيفرتونمامنهمافيتعلمونتكفرفلافتنةنحنإفايقولا

الآخزفىلهمااثشراهلمنعلصواولقدينفعهمولامايضرهموبتملموناللهيإذنإلاأحدمن

علىالترآنهـسؤكد.،201:"البتؤيعلمونكانوالوأنفهمبهضرواماولهعسخلاقمن

ال!حر.لهلأصؤيرةنتيبةولاالفيرعلىوالتمميةالكيدبير!دونال!حرهمنيقعماأن

فىماوألق.الأعلىأنتإنكتغفلاتلنا.موسىخبفةنن!هفىفاوجىة:تمالىبقول

.96،-67:"طه9أتىحيثالساحريفلحولاساحر!ليدصنمواإنماماصنمواتلقفيمينك

موصقال.مبينلسحرهل!إنتالواعندنامنالحق!مجافلصا!آخرموضعفىهـلقول

."77-76:بونعى"،الساحرونولابنلحهذاأصربممجالماللحئأتقولون

فىوجودلهبكوناندـ!نالنفسفىبقعوهمحقبقةولبسخبالالحرأنالقرآنهـبؤكد

أنهاسحرهممنإليهيخئلوعصيهمحبالهمنإذاألقوابلقالأ:تعالىقال.الواقع

."66:طه"ت!عى،

كانواأنهموكيفوتومهابلقيسأمرمنماكانالقرآنبحكى:الكو6ليعهادة-3

ضىءكلمنوأوتيتتملكهمامرأةرجدتإنىأ:تعالىمال.اللهدونمنالثسسيعبدرن

أعمالهمالشيطانلهموفلناللهدونمنللثمسيصجدونوتومهاوجدتها.عطيمعرشولها

2-23:النمل"،لايهتدتنهمالع!بيلعنفصدهم L،.

حيث.السلامعليهنبيهممعموصتوممنماكانالترانيقص:الأصنامعهادة-"

لهمأصنامعلىيعكفونتومعلىنأتواالبحرإسرائيلببنىوجرزناأوجلعزالمولىيقول

.،138:الأعراف"،نجهلونقومإنكمقالآلهةلهمكماإلفالنااجعلموسىياقالوا

وازأ"تعالىتال،وحذرلمععاتئاآزرلأبيهإبراهيمقالماآخرموضغنىالقرآنهـبحكى

74":الأنعام"(مبينضلالفىوترمكأراكإنىآلهةأصنافاأتتغذآزرلأبيهإدراهيمقال

إبراهيم.نباعليهمواتلأ:تعالىيقول.عقمدتهمنادوتومهلأبيهيشرحآخرموضعونى
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ؤإيسصعونكمهلقال.عاكفينلهاننطلاصنامانعبدقالوا.تعبدرنماوتومهلأبيهقالإز

-96:الشعراء"،يفعلونكذلكضاآياوجدنابلقالوا.يضرونأوينفعونكمأو.تدعون

7،،.

منفيههمماموضخاقومهإيراهبمبناطبحل!مداهاالأصنامعبدهمنالسخربةوتبلغ

وموعهلأبيهمالإز.عالمينبوكناقبلمنرسدهإبراهيماتيناولقدأتعالىيقول.ضلال

أنتم!لنتملقدقال.عابدينلهاضاآباوجدناقالوا.عاكفونلهاأنتمالتىالتماثيلهذهما

السعاواتربرلكمبلتال.اللاعبينمنأنتأمبالحقأجئتناتالوا.مبينضلالنىواباؤ!لم

تولواأنبمدأصنامكم!بدنوتالله.الثصاهدينمنزلكمعلىوأئافطرهنالذىوالارض

لمنإنهبآلهتناهلافعلمنمالوا.يرجعونإلبهلعلهملهمكبير،إلا%جذافجعلهم.مدبرلن

لعلهمالناصأعينعلىبهفأتواتالوا.إيراهيملهيقاليذكرهمفتىسمعناقالوا.الظالمين

نإفاسئلوهمه!ا!لبيرهمفعلهبلتال.إبراهيميابالهتناهذانعلتأنت5تالوا.يثهدون

.،63-15:الأنبياء"ينطقونكانوا

منالناسبعضبهاعتقدماالقرآنيوضح:وصصةووالا!والدةللهأناعتقدمن-5

الجنثركاءللهوجعلوا!:تعالىيقول.اعتقدهماهـصبطل.وشاتبنينلهتعالىكونه

والارضالسماواتبديع.يصفونعماوتعالىسبحانهعلمبفيردسناتبنينلهوخرقواوخلقهم

001:الأنعام"عليم.ثىبكلوهوضهكلرخلقصاحبةلهتكنولمولدلهيكونأنى

جدتعالىوأنهأتعالىهـيقول.ولدولاصاحبةتعالىلهيكرنأنالقرانوشفى،109-

.،3:الجن"،ولداولاصاحبةاتخذمارشا

بطلاثه.علىويدللالقولهذاوسفهولا!للهيأنالادعاهكثيرةمواضعفىالقرآنهـلذكر

شاهدون.وهمإنا"لاالملائكةخلتناأم.البنونولهمالبناتألرلكفاستفتهم4:تعالىيقول

.،152-914:الصافات"،لكاذبونوإنهماللهولد.ليقولونإنكهممنإنهمألأ

وماالسماوأتنىمالهالفنىهوسبحانهولدااللهاتغذتالواأ:آخرموضعنىهـمقول

."68:يونس"،تعلمرنلامااللهعلىأتقولونبهذاططانمنعندكمإنالأرضفى

كبر!لآباثهمولاعلممنبهلهمما.وندااللهاتخذقالواالذينوشذر،:تعالىهـيقول

اتغذومالواأ:هـيقول،ه-4:الكهف"،كذباإلايقولونإنأنواههممنتغرجكلحة

لهالذىأ:تعالىوبقول،268:الأ"يبباه"،مكرمونعبادبلسبحانهولداالرحمن
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نقدؤشىهكلوظقالملكفىشريكلهيكنولمولدايتضلولموالأرضالعساواتملك

.،2:الفرقان"،تقديرأ

العقيدةمحالفىخموصاالتقليداصحابعلىالقرأنينعى:والأبادهيا1حلهد-6

لهمتيلواذ!:تعالىيقول.الحقعنالميلكلبالشخصيميلالأعمالغالبنىالتقليدلأن

لاأباؤهمكانأوكؤضاآباعلبهوجدناماحسبناتالواالرعولوالىاللهأنزلامإلىتعالوا

.،01،:المائده،"ولايهتدونثيئمايعلصون

لااللهإنتلبهاأمرناواللهاباءناعليهاوجدنامالوافاحثةفعلواوإةاأ:تعالىولقول

وإزاأ:تعالىهـلقولا"YA:الأعرات"تملصونلامااللهعلىأتقولونبالفحشاهيأمر

يدعوهمالئيطان!لانأولوهناأباعليهوجدنامانتبعبلقالوااللهأنزلمااتبعوالهمقيل

أمةعلىءناآباوجدناإناقالوابلأ:أيفئاوسقول،21:لقمان5"الععيرعنابإلى

.،22:الزخرت""مهتلونآثارهمعلىرانا

النفوزأصحاببعضاخترعهاالثروليناللهبينوساطةتمثلالكهانة:الكلأمة-7

اللهبينوصاطةأيةيرفضوالقرآن.اعتف!اسوأواستفلالهمالبشرلاستذلالواللطان

اتخذواوالذينالخالصالدينهللألاأتعالىبقولموضعمنأكثرنىذلكولقرروالإسان

نبههممافىببنهمبحكماللهإنزلفىاللهإلىليقىصوناإلانعبدمماأولباءرونهمن

ربمنتلأ:تعالىويقول"3:الزمر"كفاركازبهومنلايهدىاللهإنيختلفون

تلولاضرلمنففالأنفسهملايملكون.أوليادونهمنأناتغذتمقلاللهقلوالأرضالسصاوات

كخلقهخلقواءشركاللهجعلواأموالنورالاللماتتستوىهلأموالبصمرالأعمىيتوىهل

هـلقول"16:الرعد5،القهارالواحدوهوشىءكلخالقاللهملعليهمالحلقفتضاب

للكانرينجهنماعتدناإناءأوليادونىمنعبادىبتخذواأنكنرواالذينلاانحسب:تعالى

:201،.الكهفنزلأ"ه

بوكيل،عليهمأنتوماعليهمحفيظاللههأوليادونهمناتخذواوالذينأ:أيصأولقول

مناتخنراماولاشيئاكسبراماعنهمولايفني!جهنمورانهممنأ:هـمقول،6:الثورى"

أحبارهماتخذوالم:ضأنهجلهـلقول،،01:ثيةانجا"اعظيمعذابولهمءأوليااللهفىدنا

هوإلاإلهلاواح!إلفاليعبدواإلاأمرواومامر3ابنوالمسبحاللهدونمنأريائاورهبانهم

."31:المودة"ي!ثر!لونعماسبحانه
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الدينهؤلاهوشعفهعبادهدبينبينهالوساطةبطلانعلىالقرآنلهؤكدكثيروبامثاله!هذا

وجل.عزاللهدـونمنالهةارمائاالبضرمناتننرا

الفطزعلىهـلؤ!لدالباطلةالعقاندمنالأشكالهنهكلرفضالقرآنأنالفصلوالقول

.سواهلامعبودواصدإلهفىتعتقدالتىالسليمة

دونمنتعبدرنالذىاعبدفلادينىمنثكفىكتتمإنالناسايهاباملأ:تعالىمال

حنيفاللدينوجهكأمموأن.المؤمنينمنأكونأنوأمرتيتوناكمالذىاللهأعبدولكنالله

منإؤانإننعلتفإنكولايضركلاينفعكمااللهدـونهنولاتدع.المشركينمنتكوئنولا

الديناعبداننهيتإنىقلأ:سانهجلهـمقول،601-01،:يونس"4الظالمين

:الأنعام"المهتدينمنأنارماإؤاضللتتدبممأهواأتبعلاتلاللهدونمنتدعون

بعفبنكرمنالأحزابومنإليكأنزلبمابفرحونالكاباتبناهموالذبنة:هـلتول،56

:هـلقول36،5:الرعد"مأبوإليهأدـعوإليهولأضركولااللهأعبدأنأمرتإنماتل

نأأمرتإنىقلأ:هـصقول22،5:يس"،ترجمونواليهفطرنىالذىأعبدلامالى)

."12-19:الزمر5،الم!لينأولأكونلأنوأمرت.الدبنلهمخلصئااللهأعبد

ثى.منباللهنشركأنلناكانماوشوبواسحقإيراهيمهىآباملةواتبمتلم:ولقول

الصجنياصاحبى.لايثكرونالناسأكثرولكنالناسوعلىعلينااللهففلمنزلك

أنتمسيتموهاهأصماإلادونهمنماتمبدون.القهارالواحداللهأمخيرمتفرتون"أركاب

القيمالدينذلكأياهإلاتعبدراألاأمرللهإلاالحكمإنسلطانمنبهااللهأنزلماوآباؤكم

.،،.-38:يوسف"،لايعلمونالناسأكثرولكن

للهالعبودـيةمنهجومحددالفاصدةالعتاندلتصحيحالقرآناياتتأتىكثيرويامثالهبهذا

الإصلامتبلصادتالتىالعقاندكلهـيطلانأسكالهبكلالضركفلفعنوتكشفوحده

عليها.الناساللهفطرالتىالفطرهعنوانحرنت

د!عد:

البدانىالتفكيريدايةمنذالدينيةالعقيدةوتطورالديننشأةالفصلهذا.فىعرضنا

تثأةتفسيرحاولتالتىالمختلفةالفلسناتأصحابعندوقنناوقد...المغتلفةباضكاله

أخرىجوانبوأغفلتالجوانبببمضاهتحتفلفاتوهى،الدينيةالعقيدةوتطورالدفي

وكان.النفسىالتفسيروأصحابالوضعىالاجماهوأصحابالتطورفلسنةأصحابفهناك

أئكالكلاستعرضو!لبتالأديانتارلخمنالكريمالقرآنموقفباستفراضالمحتامحصن

الحالص.التوحيد%لىبالدعؤالأمرحسمثمالعقاند
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.نارسأديان:الثالثالفصل
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الأولالفصل

المصرلةالديانة

الدينانزلك.الدينيةالعقيدهنشو.هوالإشانحياهتقدمنىأساسيةعلاهرةأعطمإن

والرقى.التقدملحوالهيا!يرتضبطالتىهالمبادىتلك،الخلقيةالمبادىءأساسهو

التىوالحياةيسكنهاالتىاليلادبطبيعةتتأثرسعبأىديانهأن"فيهلاشكومما

الذىذلكبيئةعنالاختلافكلتختلفالبحارشواطىهيسكنالذىالإ.لساننبيثةيحياها.

الخصبةحقولهنىس!تقرلميعيشالذىال!ثعبأننىضكمنوليعى،السهلأوالفابةيصكن

وآخرمكانبينيتنقلفقيرثمعبيتخيلهاالتىتلكعنكنههانىتختلفآلهةنىيفكر

طابفالنفسهاالمصريةالديانةاتخنتهناومن.الكفاحإلاولايسشيغالاعشقرارلايعرت

الذىالمصرىنيهايعيشالتىالبيثةمحتصهالذىالمسمروالعملالهادئةالحياةمعيتفقخاصئا

فيتركحقولهعلىعامكليفيضنيلهولرى،ماثيتهمطعانويرسحبولهفيرعأنتعود

منحهاالذىالمتميزمصرموقعذلكءوراإن.1()"وحياةخصويةالأرضيكسبالذىغرينه

بأنهاتنفردتكادإذنمصر!:حمدانجماليقول:المنطقةوثعوبدولبينخاصاوضفا

حدإلىلابصلاحتكاكعنقدرولينتوقعغيرنىعزلةمنتدربيننادـرتنا!عبفىتجمع

أصلنرىأخرىومرة،قويةمتميزةوشخصيةبكيانتحتفظالدتيقةالمعادلةهـلهذه،التصيع

نأنرىأننستطيعونحن...والموضعالموقعنقيضىبينالجمعفىيكمنالحاصيةهذه

زواجفىوألاحتكاكالعزلةبيننيهازاوجقدمصرفىوالموضعالموقعأثربينالدقيقالتناص

oneof-اتصالمنطقةمنهاوجعل،أضدادهدونمحاسنهمنهماكلمنأخذ،سيد Junc

tionانفصالومنطقةDisjunctionمفا،وتاصيلتوصيلعنطقةديالتالى،نفسهالوتتنى

حضارلةنزوهأودلاءلكلفقطولاممئا،آسنةحفريةلحضارةمنبعمجردمصرتكنفلم

التارلخيةحيوتهاهناومن،أب!!وتعطىتأخذمفاومصبامنبفاداثئاكانتبل،وافدة

نستطيعوله،التلاهـ!صترمصرلثخصيةجو!يمفتاحهوالدتيقالمناسقهذاإن،ولقاؤها

+(."وماسيكونمنهماكانالحفارىكيانهانحللأن

الهينة.شكرىأنررمحمد.ر،ككرأصرالمنمعد.دتربمة.التميةمصرديانة:إرمانأدولف-!

.هصي،7991صنة.للكابالمامةالمصرمة

.367-،36ص.8191سنة،الكتبعالم.-2.مصرضنصت:صدانبمالد.-2
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تزللمحضارلةملامحوأضاتالحضاؤآلإنسانيةأثرىوجيرانهامصربينالتفاعلإن

عنالرغمعلىالفريدهلخصيتهامصرواحتفطتوالدارصينالباحئيناهتماممثاراليومحتى

التفاعل.هذا

السعرقممعوبمنلفيرهاو!دان"فبرالتارلخمنذومدنيةحضاؤلمصركانتلقد"

دانضالمصربقىولكن،كثيرلممنهمأخذتلفيرهامصرأعطتوكما"ومدنياتحضارات

لقد.الكريمالوادـىهناثرىفىوترعرعتنمثاتلأكاتهامميزالهاهـلقيتالثخصىطابعها

علىألقاهاالتىالتبعاتهـللر!لونأنفسهمقدريدركونأنهمزمانكلفىالمصريونأثبت

)9(.،العالممنالجزههذافىالجفرانىمركزهمكاهلهم

العديدصطالمدنيةظهرتوالموضعيةتيةالناالعواملهنكثيروبففلمصرأرضعلى

...السحيقالعمرذلكنى5بعدالعالمعرفهقدبكنمالموالاجتماعبةالنفسيةالتيممن

لاثىء.منوالعمارةالفنفىالخارجيةمظاهرهبكلالمدنيةإلىالودئيةمنالانت!قالبدأ

كانلالهبلفح!عبمبانيهابهاهفىمنحصرةالنيلوادـىنىالمدئيةظهورأهميةولس!ت

!لرتناعلىمرةلأولأثرقص!نةألفمنكثرعاثقأىرونمستمرلماجتصاعئاتطيماأيفئا

ظهرتالتىالفقريةالمغلرقاتأرقىهوالذىالإنسانأنعلىبرهانأوللنامقدئا.الأرضية

الحياةهـلطهرالأعلىالاجتصاعىالمثلإلىالوحشبةمنبغرجأنأمكنهالبسبطةوجهعلى

)2(ء،منهأرقىتعلمماعلىكلهالكونبرلمبمظهرالإنسانبة

:النقاطلبعضنعرضأنلناينبغىالقديمةالمصريةالديانةعنالمفصلالمحديثنبدأأنوتبل

:القد3الممرىالتا!يخمصادراهم:اولأ

وصنذكر.مصرلتارلخدـراتفىعليهااعتمدثلاثةمصادرفخرىأحمدالدكتوريقدم

.نجازباالمصادـرهذ.

.يركفغ

جدرانعلىمسطرماهوذلكنىوستوى،معلوماتمنبهتمدنارماالمصريةالآثار-1

ىأأوالتوابيتأوالبردـىقراطيسعلىأو.القبورولوحاتالتماثيلعلىأووالمقابرالمعابد

1ضة.المصرتالأنجلو.الفرعونجةمصر:ننرىأصد.د-1 1 ',,, ANN.

.31ص.مصرمكبة8015كاباكف.حنلجمد.:ترضة.الض!رفبر:يرضيد-2
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كلأى،مكمودةغيرأومكتوية"كبيرةأوصفيؤأ!لانتءسواالأخرىايفدارأنواعمننوع

مانيتون.المصرىالمؤرخماكتبهأيصأذلكويشمل.معلوماتمنالمصريوقخلفهما

جاءمامثلالمصريةالحضارةمنلفتراتالمعاصؤالأجنبيةالمصادربعضماوردـفى-2

وكيرها.الأشرريةأو(الهيتية)الحيثيةأوالبابليةالمصادربعضفى

كتاباتهموضمنوالهاوصفاوكتبوا،ممرزارواالذبنوالرومانالبونانرحالةممتبه-3

.تارلغها)1(منضيئا

علىالتمرتعلىتعينأصيلةوشهاداتمدوناتلكونهاالمصادرهنهأهميةوترجع

لها.المعاصزالحضاراتبينالمصريةالحفارةومكانةلمصرالحضارىالتاريخ

عن:الحديثإلىالعامهصرتا!بخعنتتحدثالتىالمصادرذكرمنننتقل

القدية:الممىيةالدكانةلتفهمالأسسأهم:ثانئا

الدبانة:هلهملامحمحدولنىو!وؤالرمز-لأ

وكثيرلم"الهيواناتمنبنوعآلهتهلبعضيرهزأنالأحوالمنكثيرفىالمصرىحرصلقد

الهيواناتبعضأحيانااختاركما،والثعبانالتصساحهثلالمفزعةالحيواناتبعضاخمارما

الهيوائاتمنأخرىأئواغااختارماوكثيرم،قطعانهمنوالبقروالثورالتيسمثلالنافعة

الصحراءمنليلأيتسللالذىآوىكابنوأعمالهابحركاتهاالساذجالرجلتفكيرضفلتالتى

."موتاهلدفنالمصرىاخمارهاالتىالاملالننحومتجفا

أحدأرادإذاأنهبمعنى،نفسهافىإلهئاميئا!وىأنهاالحيواناتهنهعبارواععقد

منالإلهلهذاماإلىصفاتهبعضترمزحيواثابختارفإنهللبثرنفسهيجصدأنالآلهة

كلوبرغم،تم!احكلفىأوبقرةكلفىمجسا!لابكونالإلهأنالمعروتمنولكن.صفات

هـلقتلالبقرنيهيذبحيوميأتىأنلايمكنفإنه،الحيواناتتلكالمتعبدبيحيطالذىالاحتر)م

منواحدبنموؤجمامدبنةمحتفطالاحيانبعضوفى.إجرامئاعحلاهذافىولايرىالتمساح

مستعرةبصفةنيهت!كنالإلهمةالشخصيةمنجزئاأنمعتقدة.للإلهكشلالحيواناتهذه

المقدستمثالهيحفظحيثمعبدهنىبيتهيسكنفهو،لهآخرصكئاعاد-يغتارالإلهأنكما

.06ص.طثقمربع:فغرىأصدد.-؟
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التقديسأنايصاولحدث"آدـهىأوحيوانضكلفىوالذى،الإلهروحعليهتنزلالذى

منلسبباكتسبهاقدقدصيتهتكونالجصادمنآخرضىهأىنحويل.الإلهتمثالنحولايوضه

.(؟")الأصباب

عنتعبرسياسيةدلالةللرهزوأصبحالمتعاقبةالفزوبمراحلالحيوانيةالرموزتأثرتولقد

المغتلفة.والأتاليمالمقاطعاتيميزالطوطميثبهماإلىالرمزمحولأنلدرجةالمعبودسلطة

مماالمتماتبةالفزومراحلولينالحيوانيةالرموزبينارتباطاالوثانقتظهر+:جريمالنقولايقول

الثاراتأنإلىالملماهخلصوقد،مباثرلماندماجاالتارلخنىالأسطوؤاندماجإلىسير

لها،البلادإليهاتنقسمالتىللعقاطعاترهزلمالمصريةالحضارةامتدادعلىعاستالتى

5):الأسراتقبلماعصرإلىترجعللوجودتنميرلمتقدمديانةإطارنىطوطميةأصول et!ل

حاملنوقالناهض،حرابأبو"فيمعل:ومزكدةواضحةرموزهىوالارات2391(

منديصىمنطقة،السمكة"j،المجاورةالأشحون!منطقة،الأرنب5واحسنبنىمنطقة

امحادعنيمبررمزالم!ارةأناعتبارعلىالأمرإلىننظرأنحئاالمفرىومن..إلخالدلتافى

السهمينالمثالشيلعلىونذكر.الأريابأحدحولالتفتقبليةوحدهأوجفرانيةوحدةيضم

رأصورفات،طيبةفى،واصت"والصولجانصايسنى،نيت،الإلهشاؤوالترس

الجدار،المثالصبيلعلىوئذكر+صياصيةبنيةالئارةتجسدوقد.أبيدوسفى"أوذرص"

نىالحدوديةالمقاطعةإلىتث!يرالتى،القوسأرض5ومنفأصواريمثلالذى"الأبيض

العقيدةارتبطتالنحوهذاعلى،21(،الفتحطريقعنبمصرألحقتالتىالسنلىالنوبة

ثمالإتليمىالمستوىعلىالسياسدالعكوينبالتارلخوثيفاارتباطاالقديمةمصرفىالدينية

السلطةالوقتذاتونىالإلهيةالقوىيمثلانوالإثارةنالرعز.التومىالم!توىعلى

قىأولىمرحلةتمثلالثاراتهذههنضارهكلإن".الدينسلطةمنالمستمدةالسياصية

الذىطوطمهامعتوحدتنقدالاصاصيةالثريةالجماعةكانتوائا:السياسىمصرتكون

قصصوجودالتكوينيةالمرحلةهنهوتفترض.المحلىالصعيدعلىالمهيمنةالإلهيةالقؤيمثل

التجرلةخلالمنرصدهاتمالتىألقوىمراتبوجهأكملعلىتعكسالتىالكونخلق

.9ص.صابقمربع:إرمانلفأوفى-ا

Y-ص.؟199تالتاهز.النكردار"جرسباتىهاهر.ترضة.التدجمةمصرتاهـسخ:جريمالنتولا
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الرمزهـشكرر.الخالقالإلهحولالمحليةللالهةامحادت!ئ!كلمدفإنهاخرىهـيعباز.العصلية

نىالامحادمقامتامسىوهكذا.فيهاتعبدالتىالمقاطعةعاصةفىإلهية،عانلة"كلمع

أساسهعلىينهضالذىالصلطةحرمجانبإلىهنا،ابهىالهرمعليهيدلمقذسمكان

ألندلس.رفاتأوالأبيضكالجدار

إطارنىمتناهيةبدتةالأحرامأماكنفحددـتالقواعدهذهالدينيةالجفرانيااوضحتوقد

للنظامترجصةهى،بمكانهالمحلىالمعيدعلىلهاواعترنتمنهجزم!صارتالذىالمجحوع

بفطلعبالذىاللررعانلتهرأسبصفتهإلهلكلفبنسب،نبهاندمجتالذى،الكونى

للشعاثرwادـىاالنظامفىتماثلنشاهناومن.الآلهةجعاعةرأسعلى،الكوئىالحالق

.)؟(الإلىممانأئاالأماكنهنهوتنظيم

ركناوأصحونفو"تواجدهومكانالممبودالإلههويةتحدبدنيحبوئادورلمالرمزلمبلقد

المصرية.الدبانةفهمفىأساصئا

الآدمى:الرمزإلىالحبوانىالرمزمنالتحول-2

ظهرتالبحتةالهيوانيةالصورمننبدلأمختلفةأشكالأأوصو،وأخذالرمزتطورلقد

إنهالإبهعنبقولواألم!:أوصاتهنالإلهعلىخلعؤمابسببوذلكآدميةالنصفالصور

هينةعلىلهؤلاهالإلهبظهرأنالواجبنمن؟هـياخذوبعطى.هـلعامبهـلحس،ويكرهبحب

الوقتفىولكن.صقرأوكبشأوتماحعلىتنطبقأنلايمكنالأوصاتهذهلان.آدمى

الحيرانى.المظهرزىالقديمالتقليدعلى5بالإبقاتلزمهمالتىالروابطآلاتهناككانتنفه

والإعطاهالتقبليستطيعحتىآدمماجسئاالإلهفأعطرا"الحالتينبينالوسطفاختاروا

والكبشالصقرهيئةعلىوخنومحورصبقىحقيقة.حيرانبرأسلهواحتفظواوالحماية

منإنه.بهماالمؤمنينلرغبةإضباغاالأعمالبكليقوماأناستطاعاذلكعلىولكنهما

حدإلىوالحيو)نالإنسانبينالمزجهذايوجدواأنالمصريونا!عتطاعمهاؤبأيةحفاالعجبب

)2(.،تناقضأىفيهنحن+لرى

.or,25عى.السامقالمربع-1

.9001ص.سابقمرجع:ارمانأودلف-2

http://kotob.has.it



7،

الطببعة:ومطاهرالمعهودةاكهةاينا!لد-3

اللاهراتوتعليللتفسيرالإيسانجانبمنمحاولةالأولىنحاتهمنلالدين!دانلقد

بينالمصرىالإلسانرلطهنامن.الطببعةطوىءلاصترضامحاولةالوتتذاتوفىالطببمية

أوصائاعليهموخلعواببنهمالساثذوالحرتالألهةهذهبيناتصالأأوجدوابلوالطببعةا!لهة

ثمومن"الأصليةحدودهمخارجسلطاتهماكهةبعضأنذلكوسبب"قبلمنلهمتكنلم

فاجمهواالمقاطعاتفىمحلبةكآلهةأوصاتمنلهمكانبماالمتعبدونبكنفىألالزائاأصبح

والحرتبالزراعةمتصلينجعلوهمبأنأوسعنطاقعلىأوصائامعبوداتهميكسبواأنإلى

فىفعالةصلةلهتصبحأنفىإلهكلطمعهنامنأكثربل،الموتيودفنوالتناسلوالهرب

درجهإلىذلكفىولفالوا.والممروالئىوالماهوالأرضءبالماتطنيماالطبيعةحكم

الطبيعيةالقوىهذهبمثلالأقلعلىعبادهإلىبالنسبةصلةلهلبستإلههناكيصبحلمأن

دونللقمرأوللثسس!لرمززكرا!الها.هالسمارمزهىأنثىإلهةيجعلأنالمصرىوففل

لأحديشدأنيقلقهلمكحاالطبيعيةالقوىلهذهكآلهةاعتبرتأخرىألهةهناكأنبلاحظأن

البشررخالقصانعهو.خنوم+الممبوديكنلمفشلأ،أخرىمهامزكرهاسبقالتىالآلهةهذه

موجدأنالمصرىعلىلز)ماوكان.النيلمنابعبمعنىالبارد+"الماهإلهأبضئاكانبل،فقط

!)9(.المختلفةالمهامهذهبينتناضا

هـسصاطكها:الددنيةالطقوسمم!ال-فى

كلهرطيبأثرالمصرىالإنانيعيئ!هاكانالتىوالمستقرةالبسيطةللحياةكانلقد

رفسن،هادئبث!كلتؤدىالدينيةالطقوسكانتالدينيةوالثعانرالطقوسفىبوضوح

لهفيقدمون،احترامهمالاهرتأكيدإلىالكليسعىالذىالقوىالرجلمعاملةالإلهوعومل

يضيعتطافمهعلىيحرصونمكئالهويشيدون،والحلىوالملابسوالزهوروالمشاربالمكل

هالأعمالهنهكلعنببركاتهالناسفيعوضهذالكليسرالإلهوكان،البخورعبقهنفيه

الأعراخرفىوصلتحتىالزمنبمرورتفاعفتولكنها،والكمالالبساطةالطقوسهذهوساد

منبهاومايحيطالمصريهالديانهطقوصإلىأضيفتأنذلكعنونمج،الحدودأبعدإلى

راصئاالمصريةالديانةتلبتبانانتهتالتىالمستحدثاتمنكثيرلممختلفةوعاداتحفلات

.01ص.السايقالمرجع-ا
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الدينيةالطقوصمنالعديدهـلينالمصريةالطقوسبيناندعاجحدثلقدعقب+)؟(على

.الشعوبوهذمصربينوالتجاؤالهروب،ورعطمأنكعدضوصاالمباوؤللشعوب

الدينية:اصاةص!غنىودهـرهاالددنعةالمدع.-

وقد.الديانةأصولإلىولاينتمىمعروفايكنلمالديننىأمراستحداثالبدعةمعنى

منالوافدهالدينبةبالممارساتالدرصانةهذهأخذتحينمصرفىالدبنيةالهياهفىالبدعنثأت

الوأفدةالدينيةالتياراتأكرزومن،والعباداتالطقوسمنأث!كالأوأحدثتأخرىضعوب

الديانةعلىأدخلواحيثكبيرتاثيرللهكسوسكانثم.الحصوصوجهعلىالبابليةالدماتة

اليونانية.المؤثراتثمالفارسىالماثيرذلكبعدهـيأتى،آسيويةتأثيراتالمصرسة

الد!نية:المص!كةالص!ضيةملامح:ثالثا

المؤيراتمنالكثيربفعلتكونتخاصةوملامحبصاتالمصرصةالضغصيةتميزتلقد

النيلنهروجرلانالمتميزالجفرافىالموقعهـلاتى.الخصرصوجهعلىمنهاوالطبيعيةالبينية

رقيهانىكبيرتاثير..الجفرافىمصرولموقع":يرعتيديقول.المؤلراتهندرأسعلى

سبعمانهطولهيبلغ(البحرىالوجه)ماعداضيقمتطيلإمليمعنعبارة+مها،الياص

علىحكومتهنفوذلبسطاللازمةالوصائلإلىالاحتياجأضدنىفهوتقريباميلاوخمسين

الأخرىبالأقساموجندئاشما!أيتصلالأتامهذهمنقموكل،المتطرفةأمعامهسانر

لامحادشديدينعاملينالأتامتلكفىالأفكاروتنوعالشعورينتباكانولقد،المباورة

بينالمسانةبعدمنبالرغموالتعاتالمواصلاتصهلالذىالنيلنهرإلااللهمالقطرأمسام

.)2(،أتسامه

فعترتحل!نحن":ححدانجماليقول،العزلةالمصريةالشخصيةعلىالمؤثر)تومن

ولكلن،رهبنة"عزلةلانقصد،ذلكمنأكثرلانقصطخفيفةلمصرعزلةببعضكبفرافيل!

أولهطريقدولةكانتاوأف،ااشأrmitstateرهبنةدولة،مطمصر!لانتفما.حمايةعزلة

وأمرورإتليم"واحدآننىمصركانت،الدقةعنهـكلفيد،ثانيةمرةجويليهعبركما3محاثما

Regionء!!كل!هعبور de P+عزلةوإمليمRegion 'd isolement...مراحلونى

.11عى.الاكأالمربع-!

.2ص.0991سنةممهرلىميهبة.كمالصند.ترجصة.مصرتاهـمخ:برميد-2
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الطبيعيةالجفرانيةالعزلةهنهتنمىأنطبيعئاكان،الموأصلاتوتغلفالمبكزالحفاؤ

3الذاتىالاستفراقدرجةإلى!كلا5ءالقدماالمصريينفىبالناتالثعور thnocentrismومد

وعالمالسودـاءمصرارضمعاتعنىKemiكيسنكانت.ذاتهامصراصمنىهذاانعكس

كيمى"ءالسوداالأرض"إلىببساطةالمالميقسمونالمصربونكانكما،المسكونالأرض

المطرعلىيعيضونومن،والبرابرة.الصحراوهىشرت،ءالحمراالأرض5والقلبفىمصر

النظزهنهومثل"الأجانب"،.الآخرون،الناس"همأحياناالمصرلونكانبل،حولها

مترفعةعزلةإلىصولتالعزلةتلكأنأى.أخرىكثبرةثعوبالواقعفىعرنتها

"SupertiorIsolationإلىمحولت.بمدنيمابرلطانياوصفاسععرناإذاأو5أحيائا

1)""رانعةعزلة Splendid isolation).

الملامح.هذهأهمومنالدينمسالةنىخصوصاالمصريةالثغصيةملامححد!كلهذلكإن

الدينية:الررحع!ق-؟

الدينكانلقد"ديورانتهـلقول،تديثاالناسأضدكانواالمصريينإن":هيرودوتتال

وفىمراحلههنمرحلةكلفىفيهانرا.فنحن"منهأسفلومنثى.كلفوقمنمصرفى

الحكمنظاموفىالأربفىأثرهونرى،اللاهوتعلمإلىالطوطممن،أضكالهعنثكلكل

المصرلينأنخصبهامنبلغخصبةغزيرةالدينيةالروحهذهوكانت...شىءكلوفىالفنونى

نإ،)2(.الحيا-صورمنصورهكلالمصدرهنامععبدوابلفحسبالهياةمصدريعبدوالم

العالمنىشىءكلأنيعتقدرنفكانوا"للآمةحبهمعلىانعكستالتدينضديدةالروحهذه

كلفىاصتطاعتهمنىوأنالدنيولةبرغباتناعلمعلىوأنهمخيركلمنبعوأنهمللالهةملك

مجرىنىقوئاتأئيرلميؤثرالدينماجعلوهذا،")3(البثرأحوالنىيت!لخلواأنوتت

حياتهم.

t-.هـ265"صايقمرجع:حممانبصالد.

.؟هعىه.وانثرواتربمةايألبفلجنة.كصرانمحمدترجمة.2ب،الحضازقصةةديررانت-2

.؟57

للكعاب.العامةالممريةالهيثة.منمورهرمصعففىترت،ممرنىاليومبةالحياة:مونتيهثير-3
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الأك!:كاضاأالإ!انلوأ-2

فكرمنانتبهماكلأنللرجةبالخلودواعتقدالموتبعديالحياة3القدالمصرىآهنلقد

العالمشعوببينحديثأوتديمثعبفلايوجدالاعتقادهذااثارمنأثرلمكانوفنرعلم

المصرىالشمبننسفىاحتلتهاالتىالعطيمةالمكانةالموتبمدالحياةفكرةننسهفىاحتلت

وجعلتهاالمصرلةالديانةدـعمتالتىهىالموتبعدبالحياهالإيمانهذاقؤكانتوربما.القديم

كانلقد":برستديقولالميلادىالالحسالقرنحتىالمتاخرهصورهاإحدىفىقائمةتبقى

أقدممنذالمصرييننفوسفى!لثيرتأثيرالوفاةبعدالخاصةالمقاثدبالأحرىاوالعقيدةلرصوخ

رغئاأنهالواضحومن"موتاهمبأمورعطيمواهتمامكبيرهبةعناعندهمنتولدت،عصورهم

يصتطيعوالمالمصريينءقدمافإنالدنياعنبعيذالأخرهـيةالحياهبانالثابتةالعقائدكلعن

الصعبمنكانلأنه.الأخروىرنعيمهالإنسانجسمبينيفصلواأنالأوتاتهنوتتفى

مجهمودلمالمصرىبذلوتد،هـلليتجثثهمتلفتإذاالموتبعدبالحياهيصدقواأنعليهم

فىوزادالأحجارلحدهتشييدنىاصتعطحتىقبرهلصيائةأمينةوصانلابتكارنىتدهـلبئا

الأهراموهذهحجئاالعالممقابرأ!لبرالجيزةأهرامأصبحتوهكذا،ضامخافصيرهحبحه

العصررتلكقبلملكحازهلوالذىالضغمهالبناذاتالقديمةالمملكة.أمرابمقابرمحاطة

الاثارهذهءوراكانتالموتبعدالحلودفعقيدةإزن،)1(أنتخارأيمابهلانتغرقرونببضعة

العالم.تبهرمازالتالتىالضغصة

معندلةآثارإلىوالمعابدالمقابر.بنافىالمتمثلالمادىالمظهرتغطىالعقيدةهنهوتاثير

نأذلك.المصرلونأذهاننىحاضرلمالأخرىالحياةفىالخلقيةبالمنوليةالاعتقاد"كان

أنهمالمصرببناعتقدولما":برصتدبتول.الأخرىاظباةنىأعمالهعلىسيحاصبالإن!ان

ينظرونيعودوالمننسهأزورسىسيصيرونأنهمأوأزورسكالمعبودوفاتهمبعدسيتشعون

."ءأحيابلأموائاالدنياهذالأبتركونإنهم"موتاهبمعنفقالواووجلبخوتالموتإلى

هذهوأن.أزورسىأمامالآخزفىمحاكصةبوجوديعتقدونأخنراوتتنذالقومأنيتفحومنه

أمامالميتمحاكمةإن")2(وطالحصالحمندنياهفىالمتونىأتاهماكلصتتناولالمحثمة

منالعديدالمدونةالنصوصز!درتوتد.القديمالمصرىنكرثفلماأهممنعدولقضاة

.،،عي"صايقهربع:ممرتارغ:!رصتد-1
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لابنهتعاليمتركالذىالشيخالملكبهأضارماؤلكومن.وصذرتنبهالتىالتعاليم

غيرأنهملتملمإنكالمطلومينمفابافىبفصلونالذبنالقضاة+منفيهاحلؤإز+مربكارع+

هنالهلايزالهأنيطنبالااوصا.هناوفوق+للسكينبقضىفبهالذىاليومذلكفى.رحما

السنين+بطول+شق+ثىءكلسينسىالوتتذلكحتىوأنهالمحاكمةمحينأنإلىطوللأمد

إلىأعمالهوستكزمالموتبعدلببقىالإنسانوأنساعةكأنهاالحياهأمدإلىبنطروننإنهم

أما+بذلكيابهلامنلأح!قوأنه،الموتمملكةفىالإنسانحياةالأبدإلىوستدوم+جانبه

كسادـةطليقاحرلمهـلسيرإلهمثلف!يكونذنبكلمنمبرأالموتىمضاةإلىيأتىمن

.(1)الأبدبة

الحياةهىالأخرىالحياهويانالموتبعدباطلوديعتقدالقديمالمصرىكانالنحوهذاعلى

الذئوبكلمنيتطهرأنعليهوأن،ملوكهبحسبمجزىأد(لهعلىمحاعبوأنهالأبدية

با.والخطا

الدينى:اهقسمة-2

وثمعوبأمممعتواصلتفقدحولهامنالعالمفىيدورعمامنعزلةمصرتكنلم

عبرالضعوبهنهلدىالدينيةالتصوراتمنكثيرلممصروعرفت،وتأثرلمتاثيرلموحضارات

أصولهاإلىالمصريةالدبانةنتعقبأنيمكن5تاريخئاتعقبهيمكنماوذلكتارلخهامراحل

و(الئور)بدفنالاعتناهكانعندعاق.م،...عامإلىمبكرةنترةحتىالتاريخقبلفيما

.الحيوانعبادةعلىتدلأموؤاالهيواناتمنوغيردا(آوىابن)

نبله،جريرةفى(إيزشى)للإلهمعبدآخرإغلاقتمق.مالسادسالقرنمنتصفونى

هر(مينا)!لانلقد.طويلةحقبةالمصرلةالدمانةاستفرقتهاالتىالزمنيةافقبةفإنولذلك

القديةاللرلةإبانوطهر"ق.م0003عامحكعهتحتمستقؤمتحدةدولةأولأصسالذى

Y)حوألى 181 - TIMاعقبهاثم(ممفيس)عاصصتتوىمركزىملكىنظام(ق.م

0502)حوالىالوسطىالدولةنىأخرىمرةالمتحدةمصرعادـتوعندما.التمزقينفتره

حتىالعاصصةهىطيبةوطلت،العليامصرفىطيبةعاصشهاأصبحت(ق.م1786-

يدعلىوفلسطينسورمامنوتسللكزوحدثثم،الحديثةالدولةضهدتالذىالتوسععهد

آصيومة.تاثيراتالمصريةالديانةعلىأدخلالذى(بالهكسرس)المعروفالثعب

.5525256ص.صاكقمربع:إرمانأودلف-1
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القرنشهدفقدالحاكمةالأسرفىعديدةتفيراتهناككانتفقدالمتا!رةالفتزفىأما

النهضةهلىهمنالرغموعلى،والفنالدينمنلكلتدليةلعطمةهـلعماإحياءق.مالسادس

ومع،الفارصىالضارىالهحومأمامق.م525عامفسقطتعسكرئاضعيفةمصركانتفقد

332عاما!برالاصكندرغزونإن"الزمانمنلنترةمنهالتغلصتمقدالفارصىالنيرأن

.المصرىالاسنقلالنهابةمعنا.كانق.م

لهاسمحتدالوطنيةالعباداتأنإلا،شاملأاليوناثىا+يريكونأنالطبيعىومن

.(؟)بالأؤدهار

عليهاوأضنتالمصريينلدىالدينيةالمتيدةشكلتالعارلخيةوالوتائعالأحداثهنهإن

صورمنصورههيبللناهـلقدم.المصرىبالطابعطبعتجديدةآلهةوأضافتوأضكالأصوؤا

موجودهكانتالتىالعناصر":فيقولالفارسيةوالدبانةالمصرسةالديانةبينوالتأثرالتأثير

النورعبادهالفرسبينوجدنالقد.مصرنىتوحدتتدلمحدهاالفارصيةالمعلكةفىقرادى

وأ)الحبادمومفتتخذأطوارنىنفسهبطورإذنالمبدأوهذا.الكلبةالطبيمةماهيةبوصفه

هووالآخر،والسورلينالبابليينبينالحسىنىمفصوسفاحدهابمضنحوبعضها(اللامبالاة

"Adonisأدونيس"عبادهفىالعينىللروحأولىكوعىأولأمزدوجهرىالذالروحىالوجه

الثانىأما،العينىوحدهتنقصهفالأول،اليهودبينومجردخالصكفكرذلكبعدثم

الم!ناقفه.العناصرهذ.مرحيدهىالتاليةالمهمةكانتهناومن.ثفصهالعينىفينمصه

ولهذا.الدينيةالصورتوحيدنىمصردـوريبرزوهكذا)2(.مصرفىالمهمةهنهوتطهر

وصعةالمصرىمرونةيزكدوهذاالتوحيدثمالتثليث،الوثنيةالمبادةأثكالكلمصرعرفت

المتدينة.بشخصبتهءالأثياصبغعلىومدرمهأققه

لمصر:العطمى!هة

حتى"،تعددتتدمعبوداتهمأنيكشفوديانتهمالفراعنةلتارلخالدقيقالتحليلإن

التىالأجنبيةاكهةفيهابما،الالهةمنألفينمنأكثرالمعبودةالآلهةمبموعمازمنفىكان

عدالممرنةعالم..إمامالنتاحعبدد.ترجمة.الثعوبلدىالدينيةالمعتتمات:داوفمويزى-لأ

.3،ص.الكومت.399؟ماير73؟

دار.التاحعبدإمام.دترضة.الرتىالعالم2بهـمخاتنل!نةنىمحافرات:يبل-2
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،هيرودوت"مال!دملزائئ!تمسكابدينهممتمسكينو!لانوا،وماحولهاسوريامنبحلب

ينبوعوأنها.العالمقلكا!هةهذهأنيعتقدرنكانواومد،قوئادبنهمكانالآلهةتعددفمع

كالثسسالكيرىالقوىفىالمعبوداتهذهتمثلتوقد.البلاديعمالذىالخيرومصدر.الرخا

والأصد!دالعبلالحيواناتأنواعنىتمثلتكما،والكواكبوالنجوموالرياحوالارضوالقمر

النهر.ونرسالكوبراوثعبانوالقطوالتمساح

بكنبعضهالايختلفواحدةطينةمنمثاتالآلهةكلأنوالواتع5:حسنسليميقول

)1(.إلهلكليغصصكلنالذىوالرمزبمعابدهاإلابعض

الطيورأيصاعبدوابلفقطالحيوانأوالطبيعةمظاهرعبادـةعندالمصريونيموقفولم

ولم.الجملالحثراتمنوعبدرا،والصقركالهدأةوالطثىالقوةزوات"منهاوأختاروا

زهزمثلالبيثةفىالموجودةالنباتاتبعضاختاروانقد.معبوداتهمفىالنباتينسوا

أسز.لكل/صارحعىالأنرادحباهنىالممبوداتهذهأثرتوتد.الجصيزوشجرهاللوش

.T()معبودـخاصإ!ليمولكلللبيلهولكل

...القديموالمصرى":نبقولالآلهةحولالمصريوناعتقدهلماوصفا"برسعد!ولقدم

والطيوروالتلالوالمغوروالأعينكالاضجارالمخلوتاتمنحولهنيمامجسمةآلهتتؤرأى

والحالإدرالهعنالبعيدةالخالقةوال!لطةالعجيبةللقؤرموزالكاثناتهذهفاعتقدوالوحوش

مدرأمدافعةمظنهاصديقنظزالمغلوتاتهذهبعضأرواحإلىنظرثم"مثلهمخلرقةأنها

وصنعصملهوالكيدلخداعهتعطله.أعداالآخرالبعضأرواحأنواع!قد،والضررالأذىعنه

وأيصيبهضرركلسببتاهـولعليهسهلولذلك!إليهالأمراضرتوجيهبهللإضرارالفرص

منمعروفةمعينةأرواحتسكنهالمصرىالقطرنىمكانكلأنأيماواعتقد،يعتريهمرض

.)3(سهلةبطرقبمساعدتقاوالانتفاعإرضاؤهاائ!هل

ذلك:مثالالمفتلفةالتارلخفتراتخلالوتنرعهااكهةتعد!يعنىذلكإن

.216ص.لليابالحامةالمصرمةالهينة،با،القميةمصر:حنسدليم

.؟999ضهللإعلام.الزهرا.الإصلاممبلمصرفىدابخزالدمنقصة:ضاهينالصيورعبدد.-2
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متقلمةدربةإلىوصلتمدالمصربةالحضا:!لانت،ق.م،003حوالى:الأسراتقحل

نأوالمفهوم":نبقولالتادلخبةالحقبةهذهطببعةفغرىأحمدالدكموربضرح.ماحدإلى

إلىوصلتقدكائتممروأن5الصعيدمنتقدئاأكثركانتالبميدالوقتزلكفىالدلتا

الجنوبنىوأخرى.ملكلهاوأصبحالشالفىإحلاهماالأتاليممنمبموعتينتكوين

الأمرأولنى(الصقر)حورسالإلهعبادةمركزو!لان...آخرملكحكمتأيصأوكانت

يلبثلمولكن(عنجتى)الإلهوهوالدلتاضرقنىآخرإلههناكو!لان،الدلتاغربفى

فكانالصعيدفىأما،توحيدهاعندكلهاللدلتاإلفاوأصبحعلبهتغلبحتى""حورس

مدينةفىتهعبادمركزوكان،الألهةمنماعداهعلىننوؤهبفلبالذىالإلههو(ست)اجمه

.نقادـهثمالىالحاليةطوخبلدةعندقنامحافظةنى،نوبت"

للإلهوأصبحواحدةمملكةوكونتالصعيدعلىالدلتاتفلبتالأوتاتمنوقتوفى

يلآنومكانها،هيراتونبوليس"مدينةوأصبحت،صت"مركزمنأهممركز،حورس"

النىالعصرفىلعبادتهرئيسئامركزلمأدنوشمالى"نخنتسوكانت"الاحمرالكوم

.11)الأسراتعصرتبيلأوالأصراتماقبلعصرنسب

الرقتزاتفىالعصوروشنوعالأتاليمبتنوعتنوعتالآلهةأنكيفيبينالمثالهناإن

ومنها:.مصرفىالدينىالنفوذذاتا!هةلبعضنعرضأنالمفيدمنأنهو!د

وهلموكولبس:منفآلهة

لعيتالمومعهذاولحكمالنيلوادىعلىمتميزلمموتفاوهليويوليسمنفمدينتاتشفل

القدية.المصريةالديانةتطورفىكبيرلمدورلممنهماكل

عننغرىأحمدالدكتوريتحدث.(مينا)الملكإلىإنعاؤهانسبمنففمدينة

كانواالأصرمينهاتينملوكإن"نيقول،.مقYVA.-.مق0032والثانيةالأولىالاصتين

صاإتثانسبوا(ءالبيضاالقلعة)تسسكانتمدينةنى،الضمالفىلاخرآنمنيقيمون

.،منف"مدبنةبعدفبماالممرلونعماهاالتىوهى(مينا)الملكإلىبعدنيما

فىأقثمتأنهاأو،مينا"عهدفىحئاألثنتتدالثصاليةالمدينةتلكأكانتوسواء

لينحىءالنيلمجرىحول"مينا!أنمنالمتأخرونزع!هماأصحوسواء،خلفائهأحدعهد

مث!روعاتمئصفيرمشروععملأوترعةحفريعدلمالأمرأنأوالجديدةالعاصمةهذه

المكانأنإزوالجنوبالشماللحكمكبرىأهصيةذاكانالموقعاختيارفإن،الرى

.05عي.النرعرنبةمصر.فغرىاصد.د-1
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يالصعيدهالدلتافيهتلتقىالذىالمكانمنمقربةعلىيكونانيببمصرلعاصمةالطبيعى

نإ.)؟(الآنحتى(مينا)عهدمنلالعصوربميعنىالهاعةمصرعواصمأكثرمومعوهو

ظودعواملاهممنيعدالذىالمومعحيثمنالمدينةأهميةعلىيؤكدفخرىأحصديقولهما

الل!ر.منطوسلاحيئاوالدينيةائسياسيةالحياهمجرياتعلىوسيطرتهاالمدينةهذه

هليويولبس.عنبقال،منف"عنيقالوها

وقلسيةكبيؤسهزابههناحاز"بتاح"ا!لههوصنفالهةأهم:س!ألهةأهم-أ

برأسإنسانث!كلعلىيمثلوكان)،ناتق"أحيائاعليهيطلقونوكائوا،المصرفيمعظم

المصريونواعتقد(بصولجانوممصكاصدؤفوقيديهواضفا،خاصةث!ارةأيةلامحملعاهـلة

حماهموحامىللفنانينالأعلىالمثلنهوذلكوعلى،الفخاردينوصانعالفنانينخالقأنه

الذىهوأنهاعتقادهمفىكانذلكوعلى(هبفابتوس)باسمالإغربقوصماه()صيدهم

خرجتمنهالذى"نون"المحيطذلكنيهورأوابعدنيماالاععقادهذاتطورثم،الدنياخلق

منأول"الأولىالبدايةصاحبالعطيمالإله،،الآلهةلجصيعأب"فهواالمغلرقاتجميع

وأ،لهاحدلاعصو!عاشالذىابهبمثابةالإلههذاكانويذلك"الخليتةنىإلهوأولكان

أصبحذلكأجلومن.الفضيةالأعيادمنلايحصبعد!احتفل:القديمالمصرىيقولكصا

)2(.طوللةمددـلمحكموهاالذينمصرملوككلببتثبمثلا

برأسآدمىث!كلعلىوصوروه"صوكارشى"ي!سإلهمنففىعبدتالتىالآلهةومن

ومنالممراتبابأى،رصتاو"تسسالمقدسةمنطقتهوكانت،للصوتىإلفاواعتبر،صقر

السنلى.العالميقصرنأنهمبوضوحنتبينالتسعيةهنه

منها:عدةبتطوراتالإلههذامروقد

سوكا!موسيتاح"واحبائا،سو!لاهـيوسازورسى"وصمى"أزوهـسى"معاندمج

.+أنلدس

شكلعلىتمثلتوالتى،صغمت"اسهارلةمنففىالناسعبدهاالتىالآلهةوهن

.الهرلية)13المعاركإلهةتعتبروكانتالمخيفةبشغصيتهاوأحتفظت""لبؤ

.78ص.الايقالمربع-1
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أحتفظبالذىالمقدسالمجل(ابيس)الإلهعنففىوجدتشهزأملالهةوهناك

بين،المقديمةالعصورفىالأملعلى"ماصكلاقةهناكيكونأندـونبتاحممبدخىالمصريون

نتيحةيكنلمواحدممبدفىمقدسحيوانوفيإلهبينالجمعأنالملاحظومن.الإلهين

مروربعددينىبشكل.الائنينبينجمعزلكبعدثم،صدفةلمجردهاكانكميرلمول"لعقيدة

زلكأصلومن،العادةبحكمأو5،زلكعلىالناسبتعودأنهـيعدالزعنمنطوسلةحقب

خصوصيون،كهنةبهابقوممعينةطقوصىذاتبعبادةالقديمةالعصورنى"أبيس"يتشعلم

منلايحصعدوالمقدسالحيوانلهناوأصبحالحالتفيرفقدالهديثةالعصورفىأما

.(1)الأتباع

جاه.الثصسمدينةأو"أون"المقد!ةالمدينةعليهاأطلق:طعوموليسألههأهم-م!

منالجزههذامنتصفوفى..ه:يقولالمدينةلهذهرتيقوصف"مصروصف"!لتابفى

العربانهـلطلق،تدليةمدينةموقععنهتنبىالأنقاضمنضغصةواصعةكومةصدالوادى

الانقاضمنيتكونمرتفعمصةوعند-المسغوطةتل-كثيدأبو-)3المكانهناعلى

اعتقدفيماهىمصرلينآلهةثلاكةبارزةبحروتفوقهانتشتالجرانيتمنضغصةكملةتوجد

إلىإلهكلويجلس،إنسانيةعظصةالرصومهذهفىرتبدو(وحورسو)يزشأوزورس)

النقوشفتفطيهاالمسطحةالأخرى.الأجزاوكذلكالكتلةظهرأما،الآخرجرار

2(.)الهيروغليفية

كانالذى"رع"الإلهالمقدسةالمدينةهذ.فىالناصعبدهاالتىالألهةوأهمأقدمومن

صوؤالمعبدهذافىبكنلمإز،خاصطابعذامعب!!لهوأتامواالمصريينكلعبدهإلهبمعابة

مشكوتانناءفىتوضع،بنبن"تسمقدسةالحجرمنقطعةحوىبلابهلهنا

)3(.الحبرهن!علىالأولىأضتهاترسلأنيجبالثسأنواعتقدوا

الوقتؤاتفىوحطىالقديمتارلخهافتراتخ!مصرفىواسعةضهرهالإلههذانالوقد

منعبدماأقدمكانوعلهإلفالاقمروكان.ةررانتديقول.والدارصينالباحثل!باهتمام

بعضفىتعبدوكانت،الآلهةأعطمكانتالرصىالدينفىالثسىولكن5مصرفىالاكهة

.31ص.الابقالمرجع-1

.،13ص.مصر.هدثرلىمكبة.يباثزهيرترضةب3.مصروصف:ابميه-موادضا-2

.،3ص.صا!قمرجع:إرمانأدولف-3

http://kotob.has.it



AL

ااثمعتهالأرضالأملئحالذىاللامعالأب،رى"أو،رع"الأعلىالإلهأنهاعلىالأحيان

يومهكلفبرفىيولدمقدصعجلأنهاعلىأحيائاتصوروكانت،النافذوالضوءالهاؤ

الضيخينحدركماهمساكلفىالفربإلىينحدرثمساوىقاربفىالصماهعبابهـممخر

"باضئ"صورةفىمصو!،حورص"الإلههىكانتال!ئسىأنأو.قبؤإلىمترنغاالمسن

مملكعه.علىعليانهمنيئرفكانهيومبعديوئاالسمواتفىوجلالعطمةفىيطيررث!يق

الثسسء5أو،رع"و!دانوالملكيةالدينيةالرموزمنمتواترلمرمزلمبعدفيصاأصبحولقد

،رع"لفظالمصرلونواستندمأخرىآلهةمع"رع"توحدولقد،)91الدوامعلىالحالقهو

-رع"هىواحدةصيفةنى،أتوم"مع،رع"توحدثم،الئسعى"يمنىعامكاسم

أنهعلى،البعيدالكانن"اسمهيعنىالذىالصقرالإله،حورس"ءالسصاإلهومع"أتوم

الرنيسىالرمزكانولقد.صقرررأسإنانجمنىالإلههذاوصوروا،حوراختى-رع"

فرعونأصبحومد،الهىبالملكوثيفاارتباطاحورسهثلوارتبط،المسلةهر:"لرع"

ابهابن5باسم!،الرابعةالأصرةمنواحدمثالعنففلا،الخامسةالأصةمنابتداهيسمى

اجمهةإلىالمصرلونونطر"رع"باسم!العالمونطامالعدالةنكرهارتبطتكماة،رع

.)2(ابنتهأنهاعلى،والتوانقوالحقيقةالعدالةرلة"(Maلمةt)"ماعت"

منكبيرلمعددلمهناكأنإلىالثصسمدينةكهنةذهب"فقدالآلهةمبلصرعرأصوتد

وأ،رغ"هرالأعطمورثيسهم5كبارآلهةثصانيةمنيتألفعليارياصةمبلسولهمالالهة

والارضية.السماودةالموالمجمبعيحكمونالذينهمالتصعةالالهةوهؤلاء،ال!سسإله

مغلا)3،.يكونألانرجو-باختصارالقديمةالمصرلةالدبائةعرضمنانمهيناتدنكونبذا

إلىشعلتهامصرحملتالتىالمدنيةعظاهرهنمالهرلمتمثلالنهايةفىالمصريةوالديانة

الأصمر.البحرشموبعرنتهاالتىالدينيةالأضكالكلمضصونهأفىمحملوهى،المالم

.6510579ص.صايقمرجع:ر!ورانت-9

ترصمة.الناروومعدعامصر:هرىمرج!كتكذلكانظرة9،عى.صاكقمربع:يارنحربنرى-2

069عى.1"99نبةانكابالألف.كمالمحرم

ب2.-؟.ال!صيةمصراديان:فئمفهسعلىد.رابعا!رمةالدكانةعنالكناعيلمنلمفمد-3

.8991صنةالثانتكال!الألفطلة.للكابالمامةالممر!ةالهينة
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الثائىالفصل

الهندأديان

المدنياتعننظيراتهامعكانتوقدالتاهـلخفىعله!!المدنياتأمدممنالهنديةالمدنية

اللاحقةالحضاراتمنهكثيرمنهاستقتالذىالحضارىالمعينقثلالثرقبلادفىطهرتالتى

بينهما.دقيقفصلدونوالدينالحكحةمجالفىخصوصماالافكارمنالعديد

عربع.ميلمليونىمنمايقرباتساعهايبلغالأرجاءفسيحةجزيرةثبهعنعبا:والهند

عجبباتصالوفيها"،الأرضصكانخسىإلىبصلمدالكانمنكبيرعددهـسكنها

حتىذلكتبلأوق-م0092سنة(دارو-موهنجو)منمدنيتهاونىتطورهامراحلنى

عقيدةأدقإلىالبرسلةالوثنيةمنالعقيدةمراحلكليمثلماالدينيةالعقاندمنولها،اليوم

وترعلىالأنفاممثاتعزفوامنالفلاسفةمنولها،روحانيةوأكثرهاالوجودرحدةفى

القرننىضحناراإلى،الميلادمبلالعامنالقرنفى"اليوياناثاد.أضارمنبادئينالتوحيد

+)1،.الميلادبعدالثامن

الكبرىالهندأى7،91صنةتبلالهندعنالحديثيعنىالثكلبهناالهنطعنوالحديث

نىالواقعةالبلادوهىالهندىللنفوذخضعتالتىالبلادكلإليهايضات.التق!يمتبل

اسيا.منالرتىالجنوب

الوثاثقأوالمصادرتونرلعدموذلكطوللةلفتراتمجهولأالمنطقةهذهتاهـلخ!لانولقد

ماكانعكسعلىالتاريخهذامعرفةفىبهاوالاسترسادإليهاالرجوعيمكئالتىالتاهـلخية

القدلمية.مصرتارلخشانمن

ماضيهاعنوثائقكتبهافىولبستاهـلخالقدلميةللهندلبس...+:لويونجوصتافيقول

مانىولولاالميلادـ،تبلترونثلاثةعنالتدمنىلاتزيدمادامتالكتبمقاممباتيهاولاتقوم

الهندماضلطلالتارصغيةالحوادثمنهاتستشفالتىالأصاطيرأكداسمنالدينيةالك!ب

"الفيدا!أشعارالمفقودالماضىأثرتبينفىإليهايرجعالتىالمصادروأتدم5مجهولأ

.9ص.ب3،الحضاوهقصة:ديررانت-ا
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قبلعشرالحاسالقرنماتبلإلىالقدمفىتصلوالتىمختلفةأدوارنىكمبتالتىالدينية

تارلخعنصورةتعطيناأنيمكنالمنقبونعنهاكشفالتىالآثارمنكثيرلمأنعلىالميلاد.

الهندحكمالذىوهوجمنامنبععن"لأضوكا.اثارلمرأيتفقد.القديةوحضارتهاالهند

ولايةعاصة+بتنا.دفلارتىأثناءرأيتكما.ونصفمرنينبنحوالميلادقبلالشمالية

فىوهى+أشوكا.عاصمة.بورتراباتلى+كانتحيثأيفاعهدهإلىترجعاثارلم"+بيهار

كانتأنهايقولونالتىالقدية.نالندا+جامعتآثار!ثاهدتكما5تقريئا.بتنا+مكان

يؤكد+لومون+منالقولهناإن.)1(بوذانيهاتعلموالتىطالبآلاتعثزمنكثرلاتتسع

منالكعيرالمؤرخونمنهااستقىالتىالمصادرأهممنتعدالدينيةالكتاباتأنعلى

النتاجبينالفصلولايمكنودينفكرتارلخإذنالهندفتاريخ.الهندتارلخعنتهممعلوما

الهند.حفار-فىالدبنىوالنتاجالفكرى

التالية:الم!اثلبالبحثنتناولأنيجب5الهندأديانعلىوللتعرت

الهنلى:الفكرسمات:أولأ

وث!صوله:الهندىالفكر.ثرا-ا

الوقتزاتفىوهىوالفنوالملمالدينبينومتلاخلةمتنوعةالهندىالفكرعناصرإن

:المثالسبيلعلىمنها.ضتىوث!عوبأممتفعيلهافىثاركحضارلةتفاعلاتنتاج

القبائللهذهكانومد".ضةألفىعنيفمدبماالمبلادمبلآسياأواسطمنالمنحدرونالآهـمون

الثعوبوصولومع،)2(السنكريتيةاللفةتكوسنإليهابعزىإذالهندتاربخفىكبيرأصلر

!لولر:جونبقول.المنطمالهندىالتفكيرمراحلأولوهوالفبدىالعصربدأالهندإلىالآهـية

نحوفيالسندوادىإلىالوصطىآعيامنالآرسةالثعربانتقلتعندماالفيدىالعحربدأ"

!هاالتقواالتىال!ثعوببتقاليدمعهمحصلر.الذىانثتافىالتراثواختلظ..ماق005عام

تفذيةوتمت.العكلنىالصحيحبالمعنىالهنديةبالثقافةتسصيتهمايمكنهـلدأ"وعاداتهم

31(."السابتتينالثقافتينوأوضاعمناخخلالمننموها

.502ص.زتجرعادلترجصة:الهندضاز:الثن-1

?N%صنةالقاهز.الندفىالإ!متارسخ:النمرالمنممعبد.-24 S.71عى.

.عى+.5991صنةالكويت.!رتكامل:ترضة.التديمالرمىالنكر:كرلرجرن-3
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يقول.الإغريقيةوالثقافةالفارصيةالثقافةالهندىالفكرتشكيلفىالمؤئزالثقافاتومن

فلاعلىويبرهن"الاسكندرغزؤقبليالفرباتصاللهاكانالهند+:ثوذاكرلركاشالأستاؤ

عنالإكريقعرنتقدالهندأنإلىذلككلبناهـشتهى+:يقولأنإلىالتاريخمنكادلة

النمر:المنعمعبدالدكترريقول+أيضاطريقهاعنالهندالإكرلقعرت!لمافارسطر!ق

نقلكما،اليوناننحوالهندالتفاتعلىوالهنودالإغركقبينالاحتكاكهلاعمل+ولقد

ضرعفقدالفارصىالبلا!فىصممعهاالتىوأساطيرهاالهندأقاصيصبلادهمإلىالإغريق

لمحاوؤثيناأإلىتدمواالهندمنفلاسفةعنأرسطوويحدثنا،بالإغريقيهتمونالهنود

.11")اليونانىالمفكريعالجهاالتىالفليةالمثاكلفىومنات!ثتهصقرارو

.والثصولبالثراءالهندىالفكرصبغالذىهوالحضارىالتلامحهذاإن

:كافعاةالنهـرارثهاررأوالمملىاعالطا-2

بين،والعصلىالفكرىبينالعفولةبالعلالةأىالعمليةبالحكعةالقديمالرقىالفكرتميز

والحياةالعتيدة!:قسعورعلىالدكتوريقول،والتطبيقالعقلبين،والواقعالنطرية

يكونكيفلايفهم،نفسهمعصادقالهندى،واحدةولغاية،واحدأنهماعلىعاخوذتان

بينصلةلاتقومأنالاولبنظرلايعقل.ولايحياهالفكرةأولفلسفةواععاالفركلالفكر

فيه.يفكرماأو،بيؤمنماهـدينللإسانالواشالسلوك

أسمىالكاننجعلوظيفتها،عيشكطرلقةتزخذ،للحياةهىالهنديةالفلسنةإزن

فلسفته،يحياالهندىالحكيم،دغماطيةأوفقطعة،مجردةنظرلاتليست.أغنىوالحياة

)2(.+معهاوشطابقضخصيتهفىهـسحققها

الفكرفىإثاؤالسصاتوأكثر+:نيقولالخاصيةلهذهوافئاشرخاكولرجونهـلقدم

حكماءتاملاتن!ثاتفقد،ائعملىطابعهفىتتصثل،وشمولهثرانهبعد،الهندىالقل!فى

العذابالهنودالفلاسفةواجهنقد،الحياةعسينمحاولاتهممن،البدايةمنذ5الهند

لطبيعةفهمهممحسينوحاولوا.وأصبابهمبرراتهلفهموسعوا"وائروحى،والذهنى،الجصدى

ولثكل"ممكنةحياةأففل؟ضتيقالمعاناهأصباباستنصالأرادواكما"والكونالإنان

.91عى.!اكقمربح:النرالنممعبدد.-1

.*ص.8291صنةكبورت.الأندلىدار.الهنديةالنلفات:فمعورعلى.فى-2

http://kotob.has.it



AA

الحكحا.هؤلاءفلسفات،الحلولهذههوراالكامنةالنتانجومبرراتإليهاوصلواالتىالحلول

نل.الأوا

العملىالصعيدعلىهناككانفقد"وتامليةعمليةللرافعالهندنلسفاتاستجابتوقد

سيحلالموتبانوالعلم-والوحدةوالجوعالمرض...المعاناةمنالمالوفةالأضكالعلىالتعرت

الاستطلاعحبالنالرىالصعيدعلىهناكوكان.باحتهالمعاناةحلتبمنالمطاتنهايةفى

سبلعنالبحثإلىعمليةاعتباراتودفعت،وتئظيمهاالتجربةلنهمالفطرىالإنحانى

لطبيعهتفسيرىوصفهبناإلىتأمليةاعتباراتوأدت"المختلقةالمعاناةأضكالعلىالتفلب

الفهماستغدمفقد،منفصلةبصوؤتؤخذلمالاعتباراتهذهولكن،الإنسانىوالوجودالواقع

..والمعاناةالمذابعلىللفلبمحاولةفىالعأملىالفضولمنالمستمدانوالمعرفة

بعادةتترجمالتىزاتهافالكلمة.عدةبأثكالالهنديةللفلسنةالعملىالطابعهـشجلى

ر!لة..حرفئاتعنى.Darshana.+دارضنا+وكلمة.ذلكإلىتشير،"النلفة

Vision"يجرىعندمارؤمعهتتمماالدتيقالفنىمعناهافىتعنىوهى،ر!شهتتمماإنها

هالحياةلعناباتحل.وراسعيهمغمارفى5الهندحكصاهبحثومد.المطلئالوامعبحث

وسبلالمعاناةأصبابإلىللوصولوالعالمالإنسانبةالحباهطبعةوفحصؤاالمعاناةعلروت

.+)؟،فلسفتهمأورؤشهمأو.دارشناهم+يثكلإليهوصلواوماعليهاهالقضا

والدبن:الفلصفةاينالتكاعل-3

والطقوسوالشعانرالعقاندأنزلك.والدينالفلحفةبينالفصلالمستطاعمنليس

إلىالطريقبينوالتوحيد5والتفكيرالسلوكواتجاهاتوالأصاطيربالأعراتتمتزجوالأخلاق

الهند،فىوالفلسفةالدينبينالتكاملعنصرذاتههوالخيؤالحياةهذهورؤية.الخيرةالحياه

الاهتمامفإن،فحسبالحيؤالحياةبنظرية+إلالاتهتمباعتبارهاالفلسفةإلىينظرعنمما

الحياةوصانلإلىينطروتدفلسفعااهتصائالايعدالحيا+الخيرهلتحقيقالعمليةبالوسانل

النلسنىالمجالإلىليسولكن،الاتتصاديةأوالدينيةالمبالاتإلىتنشأنهاعلىعندئذ

فإن،العاديةالحياةهنهمن+أسمىمصتوىفى+باعتبارهاالخيرةالحياةإلىينظروعندما

والدينالفلسفةأنيعنىذلكإن،)2(ينيةفىصبلاباعتبارهاعادةإليهاينظرضقيقهاوصاثل

.الحياةتنطمفل!فةوالدينيعاشدـينفالفلسفة.واحدإنهما،لايفترقانصنوان

T.27عى"يقطهربع:كرلربرن-1 A.

.93ص.الايقالمربع-2
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:الاستيطانأواللا-سالتاملمنطورأهصبة-"

نىالفررينفمسالمعاناةعلىالتفلبعبيلنفى.الباطنىعلىينمبالهندىالفكرإن

وعيايقتضوهدا،للحياهاللاخليةالأوضاعفهمخلامايمكنالتى.الناتفحص+دلية

والعقلية،الننسيةوالرظاثفالقوى.نىالهنديةالفلسفةبحثتلقد5متواصلأعصيقاذاتئا

لم"كلهزلكفىلكنها،والمعرفة"والاخلاق،النفسوعلم،المنطقفىمجلوداتوقلمت

تنييرإلىترمىإنها،ومعلوماتبأخبارالإنسانلتزولدأى.للإعلامراناللتحوللتهدت

بعبارات،الخارجىوللعالمالشخصىلوجودههذافهموتكييف"الإئسانطبيعةفىجنرى

نىلا،الملبنىأوعلىعا!إجراهوالهنديهالفلسفةإليهيدعوالذىالمحوول،أخرى

روحى،الكفاح.التحققهـللوغ،ننسهجماوزالمرهيتطيع.بنظرها،فقطهـلذلك.العقل

من.والانقيادللاضاعمقاومةلأنها!الخصمهىالنفسكأن،المالملاضدالنفسضدإنه

القتامةهناومن،التثاؤموهو..الهنديةالفلسفيةالصورةفىلونأنصعيتاتىهنا

عملمكانهىالنفس،للسعادةالأسودالفهمهناومن.والبدن.الحياةعلىالفظةوالقساوة

لاكيرها..الفيلصوتوتأمل

القلب"تيم+علىتثد!،صرفةزاتيةإنها.الهنديةللفلسفةالميزآلباطنيةتتضحوالآن

.(؟+)والوجلانبات

الهند.فىالتصوتروحذبوعإلىأدىالاصنبطانأوالذاتىالتاملهذاإن

حالم:أسطورىف!رالهنليالف!ر-5

جصيفا.الهنديةوالديانا!بلالهندىالفكرفىأصاسئادـورلمالأسطورهلعبت

إلايموئيةطاهزأيةتفسيرعلىالوقوتلاطستطيعبحيثالنكرهذاتلازمطالأسطورة

شغصيةالهنديةالث!خصيةأنعرفناماإذاطبيعىأمروذلك.الخرانيةالقصصباصتخدام

.لابد:نيقول.الهنديةالشخصيةع!ماتأبرزمنتعدالتىالحالمةالروحهيجلهـلفسر.حالمة

الفردإن،الهنديةللطبيعةالعامالمبدأبوصفهاالحالمةالروحخصانصأكثربدقةنحددأنلنا

دأتبيهطالتنرقةجملىيقدربحيثكذلكهوبمابنفسهواعمايكونأنعنيكفالحلمحالةفى

بقعةوتصبحالذاتىوجوديصبعاستبقظعندمالكنى،الموضوعيةالموجوداتهـفي

.07ص.طكقمرجع:قهرعلىد.-ا
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ينتشرهالوجودولقية5لهامقابلأنامثلمالىمقابلاوصلئاخارجئاقوضعاالمغلوقات

زاتهالفردىوجودىفيهيكونالعلاقاتمنونسق،عقلىترابطفى،خارجئاضيمابوصفه

العكسوعلى،الفهمداثزهىوتلك،الثاملالكلزلكمعيتحدفردىوجوروهو.عفولم

وجودممكونأنعنالروحتكفإز،الهلمحالةفىلهلاوجورالانفصالهنافإن،ذلكمن

والفردىالحارجىانفصالعامةبصفةيكفوهكنا5الآخرالحارجىالوجوديعارضلذاتها

المتناهىلفظعليهنطلقماكلهوالحالمالهندىفإنثمومن"وماهيتعموميتهأمام

إلهىشهفيه"متناهلانحوعلىعائالامحدردـلمبرصفه4ئفسهالوتتنىوهو،والفردى

عامةوجودوحددنطزتماهاهىالأشياهإلىالهنديةنالنطرة."الداخليةالناحيةمن"

Pantheism.صيطزيفصرماوهنا.")!،الفكرلاائياللقؤوجودوحدةولكنها

.الهندىالنكوعلىالأصطورة

الهندى:الدينىالفكرخصانص:ثانيا

الأطراتمتراميةبقارةأثبهفهىالعالمبلدانمنكثيرعنتميزهاخاصةطبيعةللهند

فنالرأنلاينبفى":دمورانتيقول.متنرعةخصبةثقانةزاتواللفاتالثعربمتعدده

باصهاماؤاعتبارهامنلابدبل،المحلتراأوبابلأومصرمثلواحذأمةإلىنظرتناإليها

الأورميةالقاؤتثبهوتكاد"الأورميةالقارةنىهااللفاتواختلاتالكانكثرةمنفيها

أحوالهافىالاختلاتوهذا.")2(وننونهاوفلسفاتهاوآدـابهاأجوانهااختلاففىكذلك

للفزاةتعرضهابسبضتىوأجناسأتواممنخليطيشكلونالذينصكانهاوأحوالالمناخية

اختلاثبجانبهينةالسابقةالاختلا!لاتهذهتكونوتد"الفربمنعليهاوندواالذين

كصاللهندزائركليلصسهولهجاتهمال!كانلغاتتباينفإن،والدينائلفةفىالكان

الكبرىالعالمأديانمنعددظهورإلىأدـىالتنوعهذاإن)3(،أنفسهمالهندسكانبلمسه

وهى:غيرهعنيهاينفردبخصاثصيتصيز-الهندىالدينىالنكروأصبح.الهندفى

:الأد!انثعلد-ا

المغتلفةالتارلخفتراتخلالعاضتهاالتىوالأحوالالظروتإلىراجعالهندأدـيانتعددإن

الفزوذلكومنللبلادـ.الآرىالفزوتبلبهاخاصةأديانلهاكانالهندبأنالقوليمكنبحيث

.99ص.صاكقعربع:هيل-9

.Nrص.صايقمرجع:نتك!راد-2

.2Iعى.سايقمربع:المنممعبد.د-3
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معهمجلبوا"الهنددكلواعندمافالآرلون.الآهـلةبالدبائةالقديمةالهندأد!انأندمبت

الدينيةآثارهمجميعمنالتغلصوحاولوا،الأصليينالسكانوصاربوا،وديانتهيالهتهم

مزاياهامعطمواتتبسواالهندنهرواديضازفيت!ثربواأنهمإلاالوسانلبثشوالعقلأسدية

طبيمئا...أمرلمذلكوكالط،الدبنيةعفاندهمصمبمفىآلهنهممنكعبرلمأدخلواكما،الدبنبة

وضارتها،الآهـيةالديانةفىالمدىبعيدةآثارموضارتهالهندنهروادىديانةتركتهناومن

+شمحىبحيثالأرلةبالصبفةوصبفوهاالهندنهرأهلعقاثدمعطماي!رلونامتبسفمد

اكهةوكلمرهالدياناتتمددوعن،)1،توئاامتزاخاامتزجتأنهامعجلررهاو+يقتلعآثارها

الغزاةوجدماالتىالدبانةتلك.الهندعننعرفهادـبانةأتدمأنالطاهر5:ريورانتيقول

وهناكهنانراهاالتىالبدانيةالبشريةالأجنامىضمنتانمةلاتزالوالتى.الناجا.بينالآرمون

الصخورتسكنكثيزلأرواحطوطيةروحانيةعبادةوهى"العظيمةالجزيؤث!بهئنايافى

ذإ-مقدصاتوالأقاعىالععابينركانت،والنجوموالجبال5الماومجارىوالأثحاروالحيوان

المقدصة+بوؤى+شجرةوكذلك.العارمةالجنسيةتواهافىتنثدعلياومثلاتعبدالهةكانت

لكنهصوفىتقديسوهو،الصامتالأشبارلجلالتقديسهمتمثلكانت++كوذاعهدفى

مثل،التارلخيةالعصورهنودإلىالزمانمعماهبطالأولينالهنودآلهةمنوهناك.سليم

الياكاضا++و.المقدسالثور+ناندس"والقردالإله.تومانها"و،الأفعونالإله++ناجا

.(T)،الأشجارمنا!هةأو

والقولالوجودوحدةفلسناتفظهرتالأفكارعلىانعكسالكثرهوتلكالتنوعهناإن

.الأخلاقعلىانمكسوكذلكبالتناسخ

لل!ون:الواصناللهنعةا!د2-3

الأزلى،الكونىالمانونأدـيان،مسمىالهندأديانعلىالأديانمؤرخىبعضأطلىلمد

الألوهيةنكرهعلىلاقعتمددينيةرؤلةكونتكما"ثابتةللوجودموانينعنتصرلأنها

ستقلاالدينىللخلاصفهمالنفسهاطورتأنهاكما"الثخصالذاتىشكلهافىوخاصة

)3(.والمسيحيةاليهوديةولخاصةالكابيةالدياناتطورتهالذىالحلاصعنتامااستق!

.0799ت.الثمبدار.ووياناتهاوحضارتهاالقدليةالهند:الدوىاصماعلىمصدر.-1

.Lعه

.03عى.سايقمربع:دكررانت-2

.53ص.6699صنةالقاهز.الأريانتاهـصخ:حن!لبفةمصدد.-3
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الروصة:النزعةطان-3

المشكلةيانالقولوتستطيع"الروحيةالنزعةفىموغلةومعتقداهاالهندأديانإن

التىللحلولطبفاوالمعتقداتالمدارساختلفتوقد"روحيةمشكلةالهندفىالأساسية

بالمؤلهاتوالإجمان،الماورانيةوالابحاهات،الروحىالدافعهووالأساصالمشكلةلتلكاقترحت

ولفاماتأسسىعلىإلاللإنسانءبنالا...النيبىالدينىالمحورحولوالتمركز،جا!الوفبره

a(.1)وقدرهوحقيقته.جوهزتشكلروحية

ولصداثرىدفكلعرالهندىفالتفكمردا!غئال!سنكرهاأنالهندأدكانيبمع-"

طولئا:

حيا.وأن.متكررةثلاثحلقاتفىيدورأنهعلىالتاهـلخعموئاالهندىالفكرفهم!

ثمنموثم،خلئ:عنهامحيدولامنهافكاكلاحياتاتلللةتخفعالفردكحياةالكرن

هـلطفى.لهحدودلابالزمنالثعور"يجعلهذاإن.الهندىالئليثهووزلك.،)2(موت

.cry،المحدودالتارسغىالإحساصعلىاللانهانيهأوبالأزليهالإحماس

:المدبرهالعزلةأوالمجتمععنالاسعزال-5

والعكل..وللمجتصعوللحياةللعالمظهرههـيدير.العزلةإلىالهندىالإنعانيميل

ولأيتاملالذىهو-الكاملالإنسان،للإش!انالمثلىالفايةأىالهندىالقديس!والوأقع

المجتعع.والانعزالالروححياةليعيئىومبتمعهأهلهعنينقطع.غابةنىيتن!ك،يععل

هالنشاطوعدمواللاحركةالتولوعلى،غابةنىدائم،أضباحمجتمعبالتالىهوالمثالى

لا،عنهمبمناىبلالناسبينالأعلىالمثليبلغولا(Rshiرثى)الحكيمكماللايتحقق

)"(-،تركهافىبلالحياةفىولا،خارجهبلالمجتمعفىكمال

الحلاعى:إلىالأساصلأوليشالطوووالزهدالتصود-6

تصفيةوصانلمنالبدنوتعذيبوالتقثفوالزهدالهنديةالعتاندرجوهرلبهىالمماناةإن

المؤدىالطرلقوصفةالدنيامنالخلاصكيفيةاثتىالريحانأبويشرح.وخلاصهاالننس

.73ص،سابقمرجع:!سورعلىد.-1

.58ص.ال!ايقالمربع-2

.35ص.سايقمربع:ضلبفةمصد.د-3

.،7ص.صاكقمربع:فهرعلىد.-،
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كثزيعدواصوله،الدينيفرضهاالتىهىالفاضلةوالسيز5:فيقولالهنودعندإليه

ثم.ولايدخرولايزئىولايسرقولايكذبلايقتلأنهىعدةجوامعإلىرابعهعندعالفروع

هـيديموقجيد!غسببغااللهبمبادةوبعتصموالتقصعفالصومهـصديم5الطها:"القدسيلزم

الإماتةتركأنوزلك،ولالتكلمدـونقلبهعلىوالهلقالتكوكنكلمةهىالتى+أوم.أ!ار

والكذبللفبرماأغتصابفبهوشغل،والإضرار.الإبذاعنالكفجنسهنوعهوالحيوانفى

الفضلةطالبمنن.yljوالتعبنفضالإدخارتركونى،والننالةالقبحمنفيهمابعد

إلىوداعيةالبدنقذرعلىوتوفالطهاؤلزوموفي.الحرسةبعزالرقذلمنالراحةوصصول

وتذكيةضرتهوتسكينتلطيتبالتقع!فالنفستعذيبوفى،الطاهرةالنفسوحببفضه

)؟(.8حوامه

الأعمالفىالنيةواخلاصبجهالاتهاالتعلقبتركالدنيامنالنجاهأطلب":أيفماهـلقول

واحد!لاتفضلأنحقبقتهالذىالناسراعتزالومكافاة.جزافىطحغيرمنللهالنارومرايخا

فإنهرمادـهموتتوالانتبا.انتباههمومتالنومفىالففلةوتخالف"لعداوةآخرعلىلصدامة

الولىونعماشتهتإذاالعدوفإنهاالنفسعنالنفسحفظثم،معهمضهادةعليعنهمعزلة

الفذأ.للإسانلابد":نيقولعنهالاغنىالتىالحياةضرورلاتعنأما،)2،عفتإذا

الفضولمنماعداهاتركفىإلاليتالراحةولكن5فيهابهباسفلاواللباسوالكن

لمالكفاتلزمومن.الاضطرارلةالحاجاتيتجاوزلمضهوتهأماتمن...الأعمالومتاعب

منإلبهالطببعةتضطرعماستفنغيرالإيسانكانإن:أبضئافبهوقبلذليصترولميغتز

ضربطتهفمننيهيهدأومجلسالمتعبةالحر!داتعاديةيزولونومالمسفةثائرةي!كنمصوم

+)3(.علبهالبدنانبساطمنوالكفابةالأرضرجهعنالارتفاعنىوالتوسطوالوثا:النطافة

V-الكناسخ:اعكقاد

منبعدولممنهابكلمبنتحلهلمنمنالهندبةالنحلةعلمالتناص+:البيرونىمقول

يلازماندفعةكليةإحاطةبالمطلوبتحطلمعاقلةتكنلمإذاالنفسإن:قالوافإنهمجعلتها

aصنة.كروت.الكبعالم.متولةمنللهندط!تيق:الرهـنى-ا Lop. % r'AA.

.55ص.الايقالمربعنني-2

.56ص،الا!قالمريع-3
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المتناهى.فلعددهامتناهبةكانت!انوهىالممكناتهواستقراالجزئباتتتبعإلىواحتاجت

بمث!اهدةإلاللنفسالعلملايحصللهنانسحةذاتمد-إلىمضنطرالكؤعلىوالإتيان،كمز

بحردةواحدكلفىلهايحصلحتىوالأحوالالأنعالمنيتناهـلهاوماوالأنواعالأثعخاص

عنبمعطلالعالموليسالقوىبسببمختلفةالأفعالولكن،معرنةجديدبهاوتستفيد

الأبلانفىلذلكتترفىدالباقيةفالأرواح،مندوبفيهغرضرالىمزمومهووإنماالتدبير

الحيرعلىمنهاالثوابنىالترددليكونوالرالخيرإلىالأفعالافتنانبحسبالبائية

ويصير،عنهالتباعدفىفتبالغوالمكروهالثرعلىالعقابوفىمنهالاصتكعارعلىفتحرص

المراتباختلاتوبقتضى5!لليهمايحتمللأنهعكيهدونالأمضلإلىالأرذلمنالتردد

هوفهذا.والكيفيةالكحبةنىالازدواجاتومقاديرالأمزجةبتباينالأفاعبللاختلاتفيهما

.(؟)"التناسخ

العلوموحصولوالعقابوالثوابالروحخلودتضايايعالجالهنديةالديانةفىالتناسخإن

.للغلاص!لوصبلةوأحيائاوالمعارت

الهندية:الدباناتا!دم:ثالثا

الد،نةههداصولش!حنىنثرعأنوليل.الهنددةالدياناتأددم:الهندوسية-أ

الهندوصبة.تعريفعندالومولىكناببلر

للهندوسية؟ودقيقواضحمفهومتحديديمكنهل-1

الهندوسيةتعرلفالصعبمن+:فيقولخليفةمحصدالدكتورالصؤالذلكعلىيجب

مصطلحلأنوزلك...الاخرىالدياناتتعرلفأوتحدبدبهايمكنالتىالدتةبنفس

هـلعودـذلك"لدينهممحددلماسئايضعوالمالذينأنفسهمالهنوديستخدمهلم""الهندوصية

عصورتعد!بسببوعاداتها،الهندعقاثدهنالعديدليشطالهندرصيةمفهوماتساعإلى

:يقولحيثالصياقذاتفىبارندرجفرىيقررههاذلكإلىأضف.)2(الهندوسيةالديانة

ثلاثةمنيقربماتاريخهبلغدينانصفولكى،محيرومفهومواسعموضوعالهندوسية

بلادينذلكعنففلاوهو،الملايينمئاتاليوموتعتنقه(ذلكمنأكثرورمما)صنةآلات

.93صي.الاكقالمربع-ا

.58ص.طثقمربع.حنخليفةمحدد.-2
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لكى-هرمىترتيبذاتمر!لزيةهيئةأو.بهقختصا+يباعمنجماعةأو"محددةعقيدة

فيلا-بصفأنالأعمىمحاولةعنلاتغتلفبمحاولةنقومفإننا5النحوهلاعلىويئاتصف

وضعتواجهالتىالصمولاتهدهكلومع)1(.عصيرةمثكلةؤاتهاتعريفهمحاولةإنيل

وهى:التعرلفاتمنعد!نقدمأننستطيعفإنناللهندرسيةمحددمفهوم

أنهإلا.الأنواعأضمفبعدالتمرلفاتمنالنوعهذاأنمنالرغمعلى:السلىالع!ف

كدلكنضيفأنو!كد)الهندىالئصخعىبانه،الشغصيةالأحوالعلىالتعرلىفىيساهم

ولاولازرادشتئامسيحئاولامسلئاليسالذى(إلخ....والسنفالىوالنيبالىالباكستانى

والسيخىهوالجبنىالبوةىكذلكنستبعدانالدراسةأهدافأحلمنعليناوبنبفى،بهودئا

.2("االهندوصيةلاتكرنهبماإلالايغبرناذلكلكن

تنظيممنتولدتواوضاعتقاليدعنعبارةالهندوسيةالديانةإن+:إيجاكيةتعريفات

الأصليين،سكانهاعلىوتفلبواواستعمروهاالهندعلىوفدرابمدمالحياتهمالآهـلين

.+)3(الحياةعيادينمنوطردـوهم

أو"Vishnuنشنو+ابهعبادةأوأتياعهىالهندوسبةإن"القوليمكنوكذلك

وأأزواجهمأومظاهرهمأو.صصيلمأو+نأكللة"3ثاكتى"الآلهةأو+أ"73+ضيفاثه

ثا،،ل!ه"ث!فاوكرراما.عبادـةأتباعمنكبيرعددالهندوسيينض!نيندرجوهكنا.ذرشهم

Krishna"(لن!ثنوتج!يداتودا)رجا3"عبادةتباعوأdurga+وسكانداSkandaو.

نصتبعدأنينبفىلكن(وابناهث!يفا)زوجةالترتيبعلىوهم'!aح،دهل5"جانيحا+

خاصةعبادةتبلمنلهماكاناللذين،الثسىأى+5ثه+لااسيرص+و"Brahma+براهصا

التىوالفرقالعباداتمنكثؤعلىتث!تملنالهندوسيةحالكلوعلى.خاصةومعابد

والممارساتالمفاهيمأنحينوعلىءالقدمبالغتراثنىالإندماجمنكثيرلمأومليلاتقترب

طابفاعليهاوتضفى،والفرقالعباداتهذهنىتؤثرالقديمالتراثهذايرعاهاالتىالعملية

.35عى.ط!قمربع.يارنصربنرى-9

الصنحة.ننى:الاكقالمربع-2

.26عى.سايقمربح:الن!رالمنمعبد.د-3
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.القارةمنأتتثرلةلمؤثراتالنهانيةالحصبلةهوزاتهالقديمالتراثهذافإن.مميزلمهندوسئا

الطموصمنو!دئؤالقبانلوآلهة"المحليةالالهةجصيعداخلةفى)صتوعبتبحيث

.(9.)والفلسفات

فىالأدـيانعؤرخوذكرهاالتىالتعريفاتكلبجحالتعرلفهذاأنالملاحظهنفإنههـلعد

ببنهافيماالوحذإلىتفتقدالممارساتمنمجموعةالهند:صبةأنعلىاتفقوافقدء..كتبهم

كلفىالناسومؤس!اتوالأعمالوالعقاندالعاداتلعط.للحياةشاهلأسلوبفهى+

منالهنلوصيةوكانت،هناكالناساضقرارفتراتمننترةكلنىمتطوؤالقاؤشبهأنحاء

فهى"العقيدةمراحلمنمرحلةكلسلمىتعايشنىجنبإلىجنبماأقامتتددبنهىحبث

الرفيعة،البراقةبفلفتهاالوحد)نيةعقيدةإلىالتجدعتيدةفىصورأتدممنتبدأ

قوىلاسترضاءالجهودأنواعأبسطمنيمتدعملأوعبادةمنسثابهنطاقأيفئاهذاوصاحب

علمعنيسفرأنلهيقدرالذىالمركزالتاهلدرجاتأقصإلىالمرضأوالخضرةأوالخصب

هىأونوضريةمصادنةمنمجموع،مجتمعةكتلةوالكل"شخصغيرمجردوأقعزى

دينالب!ستاللاهوتبةالنطروجهةمنالهندوع!بةأنذلك،رخواقادالفروضأحنعلى

الاجتماعيةالطقاتإطارراخلبعضمعبعضهابتامحكثيرةأدـيانولكنها.واحدلم

الهندوصية.تعرسففىالقولمجطهذأالمتفيرة،2(.

كمة.بانالقولقيمكنوتطورهاالتميةأصلحيثمنالهندوصيةأصلعنأما

فمنذ.الهندىللمصطلحالإيرانىالنطقتثلولكنها"أصيلةهنديةكلمةليستالهندوصية

الهندلنهرالنسكرشالإ3وهو)+Sinduسندو.الكلصةنطقتمللندالإبرانىالفزو

Indus)هندو*أنهاعلىHindu+المثمقاتمنهوانثقتالحاطىءالنطقهناوانتثر

-طأوالهند.ndثلاالهندونهر+Hinduismو،لهنلرصية.Hindusالهندوسمثلالأخرى

Aganaالهندوكيةالديانةعنضلبىر!وتالدكتوروشحدث(3Indians)"والهنودـ4كأ

.369ص،صابقمربع:كارئصربنرى-1

نرحسوول.ر:وتتدبمسر.التديمالمالمأصاطرداخلعرر،الهندأصاطر:يرواننررمان-2

.258ص+7599ضة.للكابالعاتالمصربةالهبنة8برتالحبدعبدأسد.د:شضة5كربمر

.58صطثقمرجع،خليفةمحدد.-3
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الأصلى3الاوهو.،6!د!"ه"درماتدئات!سالهنالوكبةكانت):فيقولأ!دن!dول

الدينلتشملالهندرمية:اسمصديماعليهاأطلقئم+Sentanaصانتانا+كذلكوتسمى

.1()+هندوسنهرعلىئثاتالتىوالتقاليدوالعاداتوالحضاؤ

لبستالهندوسيةأنلنابؤ!لدونطورهاالتسمبةوأصلالهندوصبةلمفهرمالتحلبلهناإن

عرفتهاالتىوالتقاليدللعادـاتوسجلفلسفةالوقتذاتفىهى!انمادينيةعقاصدمبرد

بلآهـيةوثقافاتومعتقداتقديمةهندبةثقافاتمنظيطوهىالهنديةالقارةمبهثعوب

حيث:منللهندرسيةنعرضويعد.عذ!لقاناتمنمفلجفهىأيضما-وفارصية

الهنالوصهة:عندالممتمدةالكم!-؟

Wالفطا"المات EDA،

73!دةلأالفبداأو"WEDAالدسدا+اصمالهندرص!يةللدبانةالمقدصةالأسفارعلىيطلق

فسفرواذن،معرفةمعناها+فيدا+كلمةإن!:ديورانتيقول.العلمأوالمعرفةوممناها

الذىالمقدستراثهمكلعلىالهندرسيطلقهاالفيدات+والمعرفةك!ابالحرفىمعناهالفيدا

رؤوتالدكتوربقول+الفبدا+أو!الويدا+معنىوعن+)2(تارلخهممراحلأولىعنورثره

المقصودـسنها:باختلاتيختلفالويداممنى:ضبي

التأمل.معناهاوالأقلامالأصابعوقغطهاتكبأنمبلفهى

إلىللوصولأتباعهاحياةتنطمالتىالكلماتمبموعةعمناهامكولةصارتأنولعد

الدينطرلقعنالعلم+:أدقها.معانعدةأبفامعانيهاأدقومن،3(المنثودطالمعرفة

الهنديةالمعارفجمبعمنبع+الفيدا"قكونأنالتعريفهذاعنهـصنجم+مجهولماهوبكل

واناث!يدتعبديةلمأورادـصوىوهى،اجتماعيةأوعلصيةونظرياتوأخلاقياتدينياتهن

وطبيعتها؟أوتطورهاونثماتهاأالفيداأصلعنماذا.ولعدصحرلة)"،ومعاهـلذ.دينية

.97ص.89،1سنة.القاهرة.الأسواقفىآلهة:ثبىدندفد--1

.38ص"صايقمربع:نتدعما-2

.82ص.ساكقمربع:ملبىدنرت-3

.39عى.يقطمربع:كلابمصد.د-"
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فىو!صتقرتالهنديلآهـمينقبلاملغزتمم؟02،و؟005عامىي!عاومتفى.

العيةذيىوميقةوص.ميدادمج.منهاتألفتالتىالتراميلمنمبموعةوأنضكالبنجاب

!القا.فحبالهندلحررميهاللفا!مقلغةقىأدمسدلأقدمليستقهى.لاشرتاهـمغ!ية

ذمقمعرمةوعدمالننأةلفموضيوفتيبة.)؟،العالمفىالحيةاللينيةالكماباتأددمهى

رطريقةكتيهاوأهم.القيدا.حيمحولالأديانمؤرخوأختلفوكلهورها.الفيدا.كتابة

!لت!من+متالف(الفبالاأالومداأن.!مM.ثأح!ولة*نيتزهـصنترد-يؤ!كد-مأليفها

الرأىطاهـمؤ!لد.+لويداأسمعليهيطلقفيها!كتابكلكتبميموعةمنعنبلواحد

علىكلحنوان.ثطفط!طسهيتا+اصطلاخاصخلمو!لنلكالمجتعهنافىالمورومةالعقاليد

عابلواحئامحابمليت+الومدا+أنبلررمزكدواحدمبلدفىالومديةالكنبمجحوعة

نوممةإلىقصل!لنيرة!لتب.الر!دا.أن:لمجومانالزلفرذكوقد-ممثيؤ!لتبمجعوعة

ك!مى:عل!اكاماعر

هـملامج؟-5وعنالويالا5-1من

الومدا-لمحتوماتالديتيةالفلصفة-ميصاعاكرالحادىوالكعاب

الدينى+لحفكيرالعقليةالأسس.قباما.عضرالثانىوالكاب

القليةالكبءفوراما.كرالنالتوالكناب

القوامين.محاب.صمرافىاراما-عحرالرأبعوالكاب

عانو.تامونوهومححم!*ن!ولهـ!لاسرتىومس

-+)1(الومدا+الأولالكابهوالهندرصالدينىالتوجيهفىالكلتبهنهوأهم

عق6متتهالتىوقلك.والكامةالثامهة-طريقينعنالليعيةالنصوصتاتعقلتوقد

عقجيلإلىجيلمقامننقتهالتىالنصوصوهى.هلهأل!ك!ومى.ممىاثافهةطرش

والحنظ-الماعهمق

I-!طكأعربع:!ارنعونج+M- e%ء

830ص"طتمريع:ضلىدفرفد--3 AT-
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..3ناقولسمريتى"تسمىالمسبلةوالأخرى

لعل+:القليةالهندعنرسانلهإحدىنىنهرولالجواهرالراحلالهندىالزعيمهـلقول

منالحفاظصدورفىوبقبت،تلبكلهرعنحفظتوانما،الأمرأولفىتلرنلمالكلتبهنه

كتبتالكايةنطامانتشارولعد.جيلبعدجيلأمشافهةيتناملوهاالعصورتلكءحكما

الديوانأى+سصهتا+المجموعوسبى،الكلاسبكيةالسنسكرشبةياللفةالأر!عةالفيدا

هى:الأرحالمجموعاتوهذهالمبموع

-Rig.فيدارشثى+أو.فيداهـسج.-9 Veda, ou. Ritch veda(ىأالنارلةومعناها

فىتتلىمنطومةوأورادوصلواتأدعيةنىأحدهمايتمثل:مسمانوهى(للنارالمنسوسة

الدينية.والواجباتبالعباداتتتعلقتماليمعلىالآخروبثتمل.منترا+المناسباتبعض

.+براهمانا

-Yadjourشا3d+نيداياجوثىأو.ياجورنيدا.-2 Veda, ou, Yadjoush- V

.(للهراهالمنسوسةأىالهوأثيةالفيدا)ومعناها

-Samanشاdلمةسامانيدا"أوفيداصامان-3 Veda, au, Sama- V(الفيدامعناها

يتفنىدينيةمزاميرنىأحدهصايتشلكذلكقسانوهى(للضمسالمنسومةأىالثعسية

والواجباتبالعباداتمتعلقةتعاليمعلىالآخرويشتمل*منثرا"المناباتبمضفىبها

.+نابراهما+الدينية

!دذلكوهى(أنارفانايدعىالهندءحكمامنلحكيمنسبةلعلهاا+فيداأنارفانا+-،

الأرواحوضدالسحرضدوالرتىللاستففاروأدعيةأورادفىأحدهمايتمثل:م!مينتنقسم

براهمانا++البرهميةالديانةشرائعمنطانفةعلىالآخروبشتعل*متمرا+اخبيثةالمدمؤ

أهمعليهتقومالذىالنطام.وهو.ائطبقاتبينالعنصريةبالتفرقةمنهايتعلقماوبخاصة

البرهصيينعندورظائفهاطبقةكلببمزبحددوالذىالناسطبقاتبنالاجتماعيةالعلامات

الابقة.الثلاثةالأسنارعنالسفرهذايمتازالاجتماعيةالضرائعمنالطائفةولهذه-..

وليم"العلامةرأسهموعلى،الهنديةبالدراماتالمشتفلينمنللمحققينطهرومدهنا

Wiliamجونس Jones+تارلخفىجميفاالكتبهذهأقدمهىالأولىالثلاتالكتبأن
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الؤنإلى،بعضهمنطرفىتأليفهتارلخيصعدالذى"نيداالريج"هوأقدمهاوأن،تاليفها

)1(.ضيفاأحدثهاهوالرابعالسفروأنالميلادتبلعشرالخامس

هلاعنفماؤا،فيدارلج"كتابهو،الفبدا"نىكتابأهمأنسبقممانستنتج

.)نيهجاءوماأالكتاب

صتة.فصولأوكتبعشرةإلىمقسموهو+،دينئانشيا!2801يتفمنفيداالرلج

أموؤاإليهاوي!نسب(Rishis)المنجمينأصراتمنأعرةعنمنهاواحدكلبتحدث:منها

ناالباحثونهـ!قول،غيزمنشمولأأوسعنيهالنطرهبانالعاثرالكتابهـشحيز،هزعومة

لفه!لتصبةالمعروفةللش!صكريتيهبالنسبةهى.مديمةسنسكرشيةبلفةمصاغةالراتيلهذه

هنهأنأيصاهـدرون،القليةاليونانيةالآدـابنىالمالونةاليونانيةاللفةإلىهوميروس

فهىثمومنق.م008وعنة،ق.م0001سنةبينفيصاالنهانىسكلهااتخذتالتراتيل

هنهبعضانإلىأيفاالباحثوندينب...القدمنىالعرلقةالهنديةالعقائد!تتضمن

يهتتععلالذىبالمعنىإلهىوحىثمرةليستوأنها،أثصخاصتاليفثمزكانتيلالترا

الوحى،طريقعنتجاانهام007حوالىعنالهنوداعتقادمنالرغمعلىوهذا.الكلصة

ضفومة.أحاديثفىألنتهمعلىوبدت.المنجمينروعفىالقيتأنهاالتعبيربهذايريدون

الضروحقامتالأولىالأرلعالفبداتبعدأنهالقولإلىأدـتوغبرهاتبلالترالهذهوالدراصة

قداسة.منمالهاواتغنتلهامكملاجزمأأصبحتثم،الفيداتلهذهالبرهميةوالحواض

هنهمحولتثم"الفيداتهذ.تضمنتهارينيةلثعائرتوضيحاتتكونماغالئاوهى

)2(..فل!فيةرصاثلأوUpanishadsيويانثاداتإلىالزمنبمرورالبرهميات

وتحتوى+:نيقول-2فيداالربملمحتوياتمفصلاشرخابارندرجفرىهـلقدم

ك!مأن!ا،7د!3السامهيتا)الأخرىالمجحوعاتأماالفيدالآلهةترني!ةا280علىالمجمرعة

a-الإنضاداحتياجاتلحدمةكتبتفقد Vedaواالأضاحىلعحلياتموجزكدليلأو3+دلة

-Yajoraياجورافيدا)وهىالترابينتقديم Vedaحاصئاهدورلمالترانيمفيهاتؤدىالتى

ص.مصرنهضةدار.للإصلامالا!تةالأدياننىالمتمةالأضار:وأنىالواسدعبدعلىد.-ا

529.ar%.

.0009؟9ص.07191للكتابالمامهالمصرمهالهيثه،نIوالأدالمتلأمدنى:الجنىمح!دد.-2
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تناليمهاوتعيد+نيداالريج"موادمنكميرلمتكررالثائولةالمبموعاتهنهأنحينوعلى

-Atharveنيداائارفا!بالمسماههىرابعةمجموعةفإناالخاعة!غراضها Veda)وهى

لأغراضوالتعاويذالرقىمنالعديدعلىتشتملأنهاحيثمنالأخرىالمبصوعاتعنتتصيز

وتكعط،زلكومائمابهالمعركةفىالانتصارعلىتساعدسحريةطلاسموعلى،طيبة

80اليرهمائا+تسمىالكتبمنبسللة+الفيدا.مجصوعات 0 ( .B Rahmanas

والميثولوجياالدينيةالطقوسنىوتطبيقهاالترانيملثرحمخصصةوهى(ق.م06.-

وتكلتمل،نفسهوالقريانMacrocosm!الكبيرالعالمبينالصونىالتثابهنىوتاملات

6أرانيكا+هوالكتبمنبسلسلةمالثة+الفيدا.كتابات 0 0 ( Aranyakas)وق.م+

الفل!عفةحانةإلىبهاهـسعيرانالتاملاتهذهيصورأناللذانق.م(6003-00)اليولانيشادـ"

الوجهتقدموهى-الآنمعظمهافقدالتىالفرعيةالكعبمنصللةهناكوأخيرلم.الواحدية

النحو،علممثل،ومتطلباتهاالقرابينمنستمدةجميعهاوهى"الفيدا+لدر)سةالعملى

علىتثتصلوالأخيرة.الدينيةوالطقوسالفلكوعلم"العروضوعلم،الصوتياتوعلم

بعدفيماظهرتالطقوسهذهومن،مفاآننىالمنزلية،الطقوسالكبرىالعامةالقرأبين

)؟(.+قانونبةكيابات

؟العقيدةعننمازا+الن!يدا"كتبمحتوساتعنهذا

الهندوبة:ستقدات

.وطقوسوتضريعاتأفكارمنعداهاماكلعلىرتتتدمالديانةجوهرتمعلالعقيدة

البص.الاجتماعىالنظام.الألوهيةنىعتيدتهم:متناولينالهندوسيةللعقيدةوصنمرض

الأخلالى:

اطوهبة:نىعقبدثهم-أ

الطبيعه.توىتؤلهعقيدةلأنهاوذلكالالهةتعددالجانبهذافىيلاحظماأهمإن

النباتوإخمابالعيشممكناتجعلالتىأىبالحباةالصلةالئديدهالقوىتلكلاصبما

وهى:العادـيةخصانصهاعلىحافظتالمؤلهاتتلكمنثلاثةهناك.الحيوانعلىوالحفاظ

9عي.!قطمربع:بارنصربفري-ا 93 0 1 rA.
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وهو،المؤلهاتجميعخلق"السماواتفىيقيم"الصلواتلهتقام:براهمنسباتى-أ

بطث.الشياطينوتخات،الأعداهعلىأتوى

يتصاعدكىالمنبحفىالحطبيلتهمالذىاللهيبذلكإنه:النارإلهAgni:أغنى-ب

للحيوان(الصقيعفىالدت.يهب+لهبالطبع)الحياةيهبفيهاهـلقيمءالسماإلىبالسنته

أفضلوهوالعالمى"الشاهلاجمهإنه،أنثىهووليس،الخصودةيمنحوالإنسانوالنبات

الآلهة.

فىصمعثمتطحن،مقدسنبتة.ماوهو،يلازمها،الفحيةصنوهو:سرما-ب

يتناول،ضعلتهاالئ!سىتهبالتىوهى،الآلهةخلودسببهىالسوما.كالنبيذ"الخوابى

11(.+السوما"،المقدسءالماذلكالكهنة

الأصيلةالمصادرعلىممتحد!الألوهيةعقيدةعنوانئاعرصاسلبىرؤوتالدكتورهـلقدم

العقيذحقيقةمايبرزالمعانىمنيتضمنالذىالعرضهلاأهمةتاتىهناومنللهندرسية

.TATWAتاتواالألوهيةعنيقول.الهندوسية

SANGهيانجسانج+ئحوتتوجهالفلسفةهذه HYANGصفةلهإله.إلههميعنى

وهو:الصفاتالمتعد!الواحداللهوهووالمنعموالحانظوالمباعالخالقوهروالقدرهالسلطان

5نشنو.BRAHMA:براهصا * ISNUسبفا:CIWA.

الحالقأنهووظيفته.3؟،للةولثهلأاا2هبانجصانج"لفظعلبهبطلقالذىهو:يراهما

.UTPTI"بالسنسكريتيةو)سصه

+.Sthiti+أهلهبلفةواسحهوالعطوتالرحيمالحافظهو:فثعئو

an+قومهبلغةواصمه،للعالمالملكهر:سيفا Par Anتثكلالثلاثةوهذه3،لمعطدة

يؤديهاوطيفةوأحدولكلالهالكويعفه،الحافظدلعضهالخالقبعضه*++sأ،؟ل+ثالوثا

بقوته.

التىالألوهيةملامحالهندوسنيهيتخيلالذىالفوهفهىتمبدكانتالتىالأصنامأها

يعاعدهالذىالصنماختيارفىالحقلهثغصكلنإنولهذا،والتمبدالصلاأعلىتعينه

..)2(إلههمنالهدايةنور)ضحضارعلى

.81،ص.سايقهربع:فهرعلى.د-1
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ا!هةسيدانهإذالعقيدهمركزهوالخالقا!له+براهصا+أننستنتجسبئماكلمن

.أ"برادا"عنذاذا.جصيغاعليهاوالمتقدم

ثراهما*+واسم.الآلهةوحدةنبهاجتمعتالأعظمأواكبرالإلهالعالمروح:اراهما

تدورأصبحتئم"اجمهيةوالقؤالطاقةأوالنشاطأوالنمرحولدلالتهتدورجذرمنمثتق

فىمعانىعدةدبنىكمصطلحوللكلمة،العالمأوالكونأصاسوعلىالروحعلىمزخرلم

وتشيرالمتاخزالهنديةالتعاليمفىبراهماالث!خصالإلهإلى:أولأتشيرفهى:الهندرصية

الدينىالطبقاتنطاممنالأولىالعلبقةيكوئونالذينالكهنةطبقةوهمالبرهمانيينإلىثانيما

وغيرأوليةموةوهوالكونأوالعالمروحبههـلقصدالبراهمامفهومإلىثالثاوتثير.الهندى

النصوصتعرتكماالجعيعوهو.للحميعومعينةمتحركةوهىجنسهافىمحايدهضخصية

البراهصا،!دانءالبدففىالأولالمبدأوهو،الأزليةأىواللانهانيةوالضيرالحقيقةوهوالدينية

الآلهةوهو،بالإثباتوليىالنفىبمفاتويوصفمادىوغير!للوصفتابلغيروهو

وأالعالمروحهو،الكلهوهـلراهصا،براهمافالكلأيفاالإنانيحتوىهوبلجحيغا

.()9+إلعالميةالررح

وهر،الكائناتهذهخلقالذىوهو،الاولالموجودهوبراهماإن"الاصاطيربعضصكى

عنعبارهالبدايةنىالعالمهذاكانإز.الدنياهذهفىهشو!للالإنسانوخالقالآلهةإله

بطاتاتهالخالدالهىالوجودأنشأثم،فيهولاوجود،حياةولالهلاشكلمجهولحالكظلام

الوجودهذاكيفيةمعرفةأحدمقدورفىيكنولمظلامهوأزالتإنارتهبموأدالكونهذاالهائلة

.)2(.بالوجدانإلاورفشهرادرا!له،الحى

منأقوىأنا+:تاثلأنفسهأعماقنىيصيحالهندوسعندأكهةكبيرالخالقالإلههذا

منأعلىأنا.حولىوالكواكبلأجراماهذهكلهنوأرفع.الأرضمنوأعظم..السما

جوهرأئا،لىيخطرماكلوأخلق5أرلدماأفعلاالكلفىالكلأنا،الأضياءهنهجصيع

صفاته،نىمثخصغيرروحأناإنما"بالأنثىولابالذكرلستالشاملالواحدالمالمهذا

..أنا.الحقيقةحقيقةأنالأنى،الحواسلاتدركنىهضىكلفىوأكمنشء،كلأحتوى

يراهما+(3(.

.65عى.صاكقمربع:خلينةمححدد.-ا

.09عى.!اكقمربع:النموى)صماعيلمح!د-2
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المعبودـصفاتوتعالىسبحانهاللهالهنودـفىاعتقادعنيتحدثوهوالببرونىهـصذكر

سبحانهاللهفىالهندواعتقد+:اتوالهفحنعرضهمننستغلصهماوهذا+براهماالواحد

المحيىالحىالحكيمالقادرفعلهفىالمختار.ءائتهاولاابتداءغيرمن،الأزلىالراحدأنه

ييشهدثم+هشىولاي!ئصبههضيئالايثبهوالأندادالأضدادعنملكوتهفىالنردالمبقىالمدبر

المعبودهذامن...السائلقال+:ونصه.باتنجل01!لتابوردـفىماببعضالقولهذاعلى

لمكافاةفعلعننيتهووحطبأوليتهالمستفنىهر:المجيبقالأتهبعبادالتونيقينالالذى

الأضادـعنلتعاليهالأفكارعنهوالبرى،وتتضتخاتثدةأووترجىتزملبراحةعليه

بمعلوميكنلملمابكونهالطارىالعلمإذسرمدلمتهفياوالعالم.المحبولةوالأندادالمكروهة

الصفاتمنلهفهل:ذلكبعدالسائليقولثم.حالأوماوقتفىعليهبمتجهالجهلولي!

رهو"التمكنعنيجلفإنهالمكانلأالقدرفىالتامالعلوله:المجيبولقولأماذكرتغير

.)!(.والجهلالسهودنسمنالخالصالعلموهواموجودكلصثاتهالذىالتامالمحضالخير

للناتوصفاولايقدمالإصلامفىالتوحيديماثلتوحيدعنيتحدثالبيرونىأن+يعتقد

يتناولأنهذلكعلىودليلنا+براهما.الهنودعنداكبرللإلهوصفايقدمهوبل.الإلهية

عن:فيتحدث،الخالصالتوحيدمعتتعارضالهنودعقاندمنجمك

العالم.فىبالتناسخوترددـهاالأرواححال-1

إليه.المؤدىالطريقوصفةالدنيامنالخلاصكيفيةنى-2

إلخ....المنصوياتوكيفيهالأصنامعبادةمبدأفى-3

براهما+"خصراأنهمالآلهةتعددنىتتعثلالألوهيةفىعقيدتهمأنالقولرخلاصة

منزلة.أعلىفىفجعلوهخاصةبعقيدة

:؟اكهةهلهوبدتكمف

:فيقولالهندوسيةالمصادرعلىمعتمد!السؤالهذاعلىشلبىرؤوتالدكتوريجيب

6الإلهوجدكيف!Awataraآواترا.معنى d Widhi7كدSonghمبادىءأومعينةصورةفى

والبلايا.الضانقاتمنالخلاصتعاليمللدنيايعطىأنأجلمنوتعاليم

.23ص.صايقمربع:البرونى-ا
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Bhagواداجيناياجالمؤلفمال Wadagita+الطهور،إلىحابةفىالحقكانعندما

منها:آلهةعشر-وهناك.والحقالعدلإتامةأجلمنابهنزلوالسيئاتالفوضىعمت

.ف!لأل!!!داليكى.Budhaبوزأ،ثه،6لحه"رام،Krishnaكري!ثنا

الطاهزالرلانيةصفةوإح!جميفاالناسخلقاجلهنوظائفلهاموبودـاتكلهاوهله

بواصطةوذلك.والتفاخروالكبرياءالحبيثةوالنفسوالنهمالشراهةومحارلة"النفوسفى

.للحياهالرفيعةوالمثلوالأمنالسلامعلى!ثالتىتعاليصهم

ويحانظالمبتمعاتنىيظهرالذىالنسادليحطمهجاابهولدهوWisnuفسمنوإن8

الحير.على

.السلامإحلالأجلمنءجافقدKrishnaكرضناأما+

والطمانبنة.الخيرالناسلبعلمهجانقدBudhلمةالآلهةآخروهوبوداأما*

لولدهالخلقوتركخلقإنه.المنزلةأعالىفىنهوبراهماوهوالحالقالإلهأما8

.الصفبرةالآلهةمنوالمساعدين

لهتعرتلمالذىالإلهذلككا!ىهوبعدينزللمإلفاينتظرونالهندوسومازأل+

بد)9(.وظيفة

الدينعة:اللكلس

تكونمانبقدر.المتدينينالأنرادل!لوكالعامالثكلتصورديانةأيةفىالطقوس

..الالهةمرضاةأجلمنللعملالفردامحاهيكونالنفسداخلتولةالعقيدة

بل،العبادةفىالأثمياءأهمالتضحيةوتمملبالبساطةالهنديةالدينيةالشعاثراتسمتوقد

ذاتها.العبادـةوهىالأصاسهى

بالسمنيمدرنهاثم.بدائيةبوسانطالنارلثلونكانوا؟هذهالتضحيةعبادةتمارسكيف

!لانتذلكبعد،الجبالعلىتقاممذابحفىأو5ممبدفىأو،مذبحنىلاتخمدحتىالمصفى

قد،كبيؤوطانفزاتكانتالأضاحىأنإلا،المقدسالصوماوشراب،للآمةأطعمةتقدم

عينهالشىءدبفعلءالسماصوبتحملهاالتىالنارفىتلقىوالسمنالأرزأتراصمنتكون

9.صايقمربع:فبىلئدت.د-ا 0 8 5 1 - Y o.
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و!لانت،للامةأحبهاالحصاننكانزاتهاالضحبةأما.عانلةربكلالوتتذاتوفى

صارثم"ذبحهدون"الاحتفالطيلةفقطالحصانيرلطوثعاهـيةرمزيةالبدهفىتقديهطرلقة

وجواميس،ثيرانأيفاتذبح،وأخيرلم،ماعزتيسأيفامبلهيذبحأنهـلعد5بعدفيما!ذيح

وهوAcvamedhaأشفامدما+:يسسماهىالتضحيةأنواعوأرفع"وححلان،ونباج

عنعوضا،الالهةعلىملكايصبحأنفىالحقنالمرةمانةماأميرمارسهإزاالذىالنوع

أهمها:ومنالهندوسيؤدـيهاالتىوالاحمفالا!الطموسولتعد!)1("أندرا

:Dewayadyaالمعهدطقوس

لأدـاهوذلكونطيفومعطرههادىجوفىللصنميعدخاصمكان3،ولهالمعبدداخل

بهاسورلاسنجار63للة3-كلا،؟ظثة+لاتسمىالمعبدداخلوغرفة،اليومفىمراتثلاثالصلاه

Pemukaالكاهنبرفقةالمغصهـيدخل،وتبخرالفرفةيفطى.الإلهرمز Agamaأو-Su

linygih،التالى:النحوعلىزلكوشم،الزائرعلى5الماورش،بالملاهالزيارةوتنتهى

التقليدية:تعاهـكذهالكاهنيتلو-

متفركا.الصنمقدمىتحتالثخصيركع-

التقليدية.الأدعيةالكاهنيتلو-

الكاهن.يتلوهاالتىالأدـعيةنىخاصوضعلهاطبقةكل-

مخموصا.دعاءبتلوالختامنى-

)2(.يغرجثمبالماءيرضثمالحصيصلى-

فى.الفناوهىواحذكايةضقيقتيتهدتاتىالعباداتإحدىتمثلالمعبدنىوالصلاة

الأصى.الكاننفىوالاندماجالله

علىمحثفهى.البرهمانية"الديانةعليهاتحثالتىالعباداتوأكثرأهممن:الصوم

الجسصيةالقوىوإضعاتللجسمالهيوانيةالمطالبإهمالمنإليهيؤدىلماالصوممناجمثار

بعضهاعلىأوالطبقاتجعيععلىنرضئاالصومتفرضإنهابل،العبدفىصك!هاوإضعات

.1\2ص.صاثقمربع:فهرعلىد.-ا
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عليهميطلقاللين،الدينرجالطبقةعلىالصومتفرضأنهاذلكفمن.كثيؤمناصباتفى

كلمنعشروالرابعالأولاليومينوفى،وا!نقلابينا!عتدالينايامنى..البرهمانيين+اصم!

عنالكفيببالش!ىكسوفأثناءنىأنهكذلكالمقدسةأسفارهمنىوروى،تمرىضهر

العلاالطبقاتوأما،الدنيابالطبقاتيتعلئفيماهذا"الجنسوالاتصالوالشربامل

ماعلىواجبهميقتصرفلا(الحربرجالالكشتريينوطبقةالدينرجالالبرهمنيين)طبقة

،الكسوتوتتبمنازلهمتكونيلتىالأطعمةمنبشىهالاشفاعكذلكعليهميحرمبل،تقدم

وتوجب،بهاكانتألتىالآنية!طيمبعدطقتهمأفرادغيرعلىبهاالتصدقعليهمويبب

بكفواأن(البرهمنيينمنالدينرجالكباروهم).Sinثطثةالسناتا*طبقةعلىمانوقوانين

هذا،يومكلالأحمرال!ثنقغروبإلىالثسىكروبمنوالنروالنوموالشرباكلعن

عندمكلهاالصيام"البيرونىعنه!دثالذىالعامالصياموهناك.)1(المفروضالصيامعن

الصومشعربطة!صلبهالذىالمتوصطالأمرفاما...مفروض.شىمنهالش!ونوانلتطوع

الملائكةأحدأواللهعنلأجلههـيصامإليهبهيتقربمناصمويضرالمصوماليوميعينأنفهو

الظهيرهعندالصوميومقبلالذىاليومنىطعامههـلجعلالفاعلهذايتقدمثم.غيرهمأو

نإؤا،الطعامعنوت!ئذمنولهتنع،الفدصرموشوىوالراكبالتخليلالأصنانوشطف

نىبهورمى.مابيدهوأخذ،يرمهفرانضوأتامواعسلثانبةاضاكالصوميومأصبح

طلعتفإذا.الصوميومغدإلىحالهعلىولقىبلسانهلهيصوممناسموأظهرجهات

النوعفهذاالظهيؤإلىأخرههثاوإنالوقتذلكنى"ضاإنالإفطارنىبالخيارفهوالثسى

رتتمايرمنىيطعمأن:وهو.كرجربسمىآخرنوعومنه..+باصإوب"يصعى

غيرإليهيدفعماإلاالثالثاليومنىولايأكل.العتحةوتتالثانىاليومونىالظهيرة

وتتطعامهيجعلأن:وهو+براك"يمىنوعومنه،الرابعاليوميصومثممطلوب

ثلاثةيصومثم،متواليةأيامثلاهيةالعتمةومتإئىيحولهثم،متراليةأيامثلاثةالظهيره

يوميصرمأن:وهو"راينجند+يسىنوعومنه،ائبتةفيهالايفطرمتواليةأيام

اليومنىهـلضعفهاالفمءملمففةقدرالطعاءمنيتلوهالذىاليومفىوشناولالاستقبال

هذاعلىالاجتماعيوميبلغأنإلىأضعافهاثلاثةالثالثاليومفىهـلجعلهابعدهالتالى

يفنىأنإلىمضفةمضفةبنقمانطعامهبلفهالذىالمتدارمنبتراجعثمفيصوهه،العزايد

.63Nص.مايقمرجع.وافىالراعدعبدعلى.د-ا
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ثهرأيامبالوصاليصومأن:وهو+ماسواس+يسسنوعومنه.الاستقبالبلرغعند

بتة.فيهالايفطرمتوالية

صومواصلإذاهـلقولون،المماتبعدالعودعندالثهورقىالصومهذاثوابيفصلونثم

مبيلتهعلىترأس+بيثصاك+واص!اذاا!ولادـ5بنجابةالعينوقرهالفنىنال"جيترأيام

.اليسارنال+أشار+واصلوإذا5ءبالنساحظى"جيرت+واصلوإذا،جيثمهنىوعظم

والفنىوالث!جاعةالصحةنال.بهادرلت+واحملوازا،العلمنال+ئرابن"واصلوإذأ

فىجل.كارتك"واصلوإؤا"أعدانهعلىمظفرلميزللم.أشوجج+واصلوإذا،والمواثس

واصلراذا،وأضبهامملكةأطيبفىالولايةنال"منكهر+واصلوإزا،إرادتهونالالأعين

+بالكن"واصلوإةا،لامحصىأموالأأصاب+ماك+واصلوإذا،الرفيعالحسبنال.+بوش

الجنةفىمكثمرةعثرةاثنتىإلاالسنةفىيفطرفلمالهورجحيعواصلوهنمجبارعاد

)!(.+وحبورفعةضرتذىبيتأهلإلىمنهاوعادصنةآلاتعره

هـكرغيونعيهولددونالصوممنيكثرونأنهموالملاحظ،الصاشين.وجزاالصومهوهذا

أخ!:عهاوـات

عذأثكالأالدينيةوالشعاثرالطتوصوأخذتالهندوسيةالديانةنىالعباداتتنوعت

فمنها:

البرادة.ءوعلماالملائكةخدمةثم،عنهاتحدثناوقدالصلاأهمهامنبالجسميتعلئما

.الأءساضراصمرام،الإنسانيةالحياةواحترامالبدنوتنظيف

ولزوم.والتسبيحالدينيةرالدكواتالأورادمرترا:أهحهانمن.بالصوتيتعلقماأعا

.بالمعروتوأمرهموإرثادهمةالحديثفىالناسوهلاينة.الصدق

وجع.التأنىولزوم،التعطموترك،النيةتقولة،أهمهانمنبالقلبيتعلقماأما

)2(.الصدرانضراحمعالحواس

.0،51،،0عى.صامقمربع:اليررنى-1
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كميؤأنواغاالقرابينوتثتملالقرابينتتديمأيفاوالعباداتالطقوسمن:القراييةتقديم

يمارسالقرابينتقديموعندوالنباتاتالفواكهوعصيرواللحوموالمنوالحبوباللبن:منها

منها:خاصةالهنودـطقوسئا

.الفيدانىالمأثوؤوالأدـعيةالأئاسيدتردـيد-

بالموسيقى.أحيائامصحويةتعبديةوحركاترقصاتيؤدلن-

wa:الموكىحمقعوس Wedana3لمة

رجثةوالماه"والحطبالناربنقلالميتءأبنافيتومالجناثزفىعجيبةالهنودـطقوصئايمارس

التالية:الخعلواتحسبالميتحرقدليةتتمثم.الميت

المعطر.هبالماأخرىومرةالتراحهبالمامرةثمرتينالميتيفسل-

محكما.كلفاالميتجصمفىالفتوحكلتفلق-

الكاهن.يقررهاالتىعندهمالمقدععةبالنارالجميحرق-

الكاهن.إشراتتالنارعلىالصندلخبيلقى-

.الجثمانحرقبعدساعةوعشرينأرلفاالهرقمنصةبجانبالأسرةأنراريبقى-

الهندوسية.تيلوالتراالتعاهـلدعليهوتتلىالحركقعنالمتخلفالترابيجع-

جومنانهرىأنيعتقدونالتىالنقطةفىيوئاعشراثنىبعدالمتخلفالترابيلقى-

وسمونهالأرضباطنفىيجرىأنهيعتقدونالذلىالاسطررىبالنهرنيهايلتقيانوالجانج

.أباداللهبندهفىالنقطةهذهوتقع+.صاراسوتى

المقلصة:الأهثنلن!يارهالحج

والاماكن.والتعبدللزلارةهـلقصدونهاإليهايحجونالأماكنمنعددلمالهندوسيعظم

:مسمانالهندوسيحترمهاالتى

Puraدةوللةرتمىآلهتهملتعظيمإليهايتوجهونأماكن Nahyn 'A Gيتوجهونوأماكنه

-Pura-NAwitan-:هىءأسماعدهولهاالطاهرةالأرواحلزياؤإليها Pura- adya- Pura

اتصالقلارتهامنالفايةجعلتالدورهذهحددتالتىوالتعاليموالقوانينس!ح4!د!ه+6د!ه

والمحاهـلج.ءالضعفاخدمةأووللمةلأااثزع!همنىهوالذىباللهالإنسان
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هامة:دلرثلالةوهناك

yبراهماالإلهلتعطبمواحده- Brahma,;براهماداروتسمىالحالقPura Desaأو

Pura Bolo Agung.

PuraAu-ت!مىوثعنوودارالحافظالملبراجهلأنهWisnuوثعنوالإلهلتعظيموواحده-

sehلمة-للة؟لمةأوPura S.

Purada-سبفاداروشواله!.الفناإلهسبواأوiwaصبفاالإلهلتعظبموواحدة

.احول

.المعابد)؟(لهذهالرثيسىالمركزباندونيسياBALIبالىجزيرةوتعتبر

تطوعهورانماالمفروضاتمنعندهمالحجليسى":الهندوسعندالحجعنالبيرونىهـيقول

الأنهارأحدأوالمعظمةالأصنامأحدأوالطاهرةالبلادأحدالحاجيقصدأنوهو.وفضيلة

هـسعصدقهـمصومءوالدمماالتسببحوصكرإليههـلهدىالمنموبخدمبهانبفتسل،المطهرة

المعظحةالطاهرةالحياضناما،وبنصرتولهيتهرأسههـلحلقوغيرهموالسدنةالبراهمةعلى

سفحوفىعفا.براقمج"وفى.برانباج.فىوالذى"ميرو*حولالباردةالجبالفىفإنها

نهروهو+زنب+نهرمنهولخرج،التمربضياءيرصفجد!عظيمحوضوهو11ارت11ميرو

عشاثناحوله+أوترمانص!حوض++ضرلتجبلوعنداالإبريزالذهبعلىيجرىجا!طاهر

...كنبرش+إلى+مدرىi""ضاندى"نهرامنهايخرجيخرجكالبحيرهواحدكلحوضئا

بزيارتها-الهندوسيتبركالتىوالبحيراتوالأنهارالأماكنتتعددوهكذا.الخ)2(

حتىالمالولايترك"أمكنبمايومكلواجبةعندهمالصدقة11:اليبرونىيقول:الصقة

مافأما"يبلفههلالإنصانلايعرتمجهولعلىإحالةذلكنإنشهريمرأوحولعليهيحول

يلزمالذىالحراجءباداللوالىهيبتدىأنفيهفالواجبالمواشىأوالفلاتجهةلهيحصل

وذلك،وحريمهمأموالهموحفظالرعيهعنالزودعلىلهأجرةوبالسدس.المرعىأوالأرض

0Mص،صابقمرجع،شلبىjibد.-1 . NY.

.052ص.صا!قمرجع:اليرونى-2
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هاوكل،لمعلهالضراثبالتجاراتوللزم.هـلخونونفبهبكذبونأنهمإلاالسومةبلزمبعينه

فيهيرىمنهمالقنيةمنذلكإخراجبعدالحاصلثمغيرهمدـونالبرهمنعنفمنحطذ!لرناه

نىيصرفأنثلثهونى-5القلبإليهيطمننكىالادخارثلثهفىيرىلأنهللصدتةالتسع

الأمرهـمكون5الدارنىثلثاهوشفقبثلفيتصدقأنالباتىثلثوفىبالربحليثمرالتجار

للنفقةرلعمنهايكونأدلاغاقسمتهيرىمنومنهم،القانونهذاعلىالريحمنيخرجفيما

نإنصنينئلاثبالنفقةوافئاكانإنللذخيرهورلعللصدتةورلعالمروراتاهةللتبملودلع

يفضل،بماوتصدقسنينثلاثفىالنفقةعلىلايقصرهامنهأنرزالمقدارهذاالإدخارجاوز

)1(.محرمفهوبالمالالمالفىالرماوأما

.الهندوسعندبالعبادةالمتعلقةالطقوسأهمهىتلك

:(الابتصاعبةالطهقات):الابتماعىالنطام

وذلك"الطبقاتنظامالهندوسىالدينضرانعفىءجاكماالاجتماعىالنطامصحاتأهمإن

الإشانيةالتيحةنىالناسبينالمساواةبمبدألاتمترت"مانوأ+وموانين.الفيدا+أسنارأن

براهما++الإلهأنفتزعمالأولىونشاتهمعناصرهمبحببينهمالتفاضلتقرربل،المثتركة

ومنخاصةطبيعةمنالطبقاتهذهمنطبقةكلوخلق،الناصمنطبقاتأرعخلققد

الكترفيوطبقة،فمهمنBrahmansالبرهشيين"طبقةفخلق.جسمهمنخاصموضع

Kachtciyasكدأالنيع!انيين"وطبقة،زراعهمنVaisyوأ+أضوادـرا"وطبقة،نخذهمن

)12."قلمهمن3Soudكلة!المنبوذين

BRAHMAالهرهماسطعقةهىالأولىالطهقة KASTA:

والتدين.والهقواليقينالعلمطبقةمعناهالأنالهندوصىالمجتمعفىطبقةأعلىوهى

وهمالتقاليدصيانةعلىالقاشونفهم.للعلماحتكارهممننفوذهميستصدرنالبراهصةوكان

.النش.تربيةيتولونالذينوهم.تعديلمنساضاماالتقاليدتلكعلىيدخلونالذين

هبطالتى+النيدا+بكتبءالخبراوهم"منهالمكتوبنثرعلىيقومرنأوالأدبومكنبون

البرهعىحقهنيكونأنعلى.مائو+تصرعهـلنص...الباطلياتيهاولاالوحىبها

.542عى.الاشالمربع-ا

.6Vص.صايقمربع.وانىالرا!عدعلىد.-2
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ففوذمنللبرادةماثكلليتشعيكئلممنهمالفردأنعلى،الكانناتصانرعلىسيادته

جدمدةولادةيولد+وعندثذ،كثيزأعوائاالاستعدادمرحلةنىينفقحتىوامتيازات

مقسا.كاثئااللحطةهنهمنذأصح،ذلكلهتمامفإذا،الثلاثىالخيططتوسلهوتجرى

نأفيزربعيد!ذلكنى+مانو+يذهببل،.الاعتداعليهلايجوزمماوملكهشخصهوأصبح

عامةمنحمنالبرهميةالطبقةلصيانةلابدوكانالبراهمةملكالوجودفىكاننهوماكل

الصخاءوكان-أثملسالواجببابمنبل،الإحسانسبيلعلىلهملاتوهبوهى-وخاصة

رئماترحيئالايبدالذىالبردسوشتطيع،الدينبةالواجباتأسمىهنللبرهمىهالعطافى

السابقةحناتعنهجزامناستحقه!لانماكلالبيتصاحبعنبنمبأنالمنازلأحدفى

لابدلكن.ينفمهأنفللملك،التتلعليهحقلماممكنةجريمةكلالبرهمىاتترتولواجميفا

عناببصلىأنعلبهلزاماكان.يرهعئا+يفربأنحاولومن،بملكهبالاحتفاظبأذنأنله

هـاذا.عامألفالجحيمعليهحمتفمدبالفعل.برهمئا.ضربمنوأما،عاممانةالنار

وحكلمأمحهصودرت.البراهمة+منرجلزوجةعفاتعلى.الردرا+منرجلاعتدى

عنيكفرأنلهكان+الث!ودرا+منلهزميلأ.الشودرا"منرجلتنلوازا،بالخصعليه

مانةللبراهحةكلفارتهكانت"التزيا.منأحدقنلفإزا،للبراهمةيهبهابقراتبعشرجرممت

أما-للبراهمةيعطيهابقرهألفإلىكفارتهارتفعت+الكاترية"منأحدتعلوإذا"بقرة

.برهس)1،بقتلإلاتكنلمعندهمالقتلجريمةلأنذلك،قتلهمنفلابد"برهصئا"تتلإذا

ماوألاخرةالدنيافىالسلطاتمنلهافكانتوالتعظيمبالتداصةالبراهمةطبقةحظيتهكذا

الآلهة.سلطةبهنازعت

:KsatriaكسلايرماأرKshatriyaالكتراياطبقة:الئانيةالطبقة

الأمن.استتيابعلىالبلادـوالمولوحمايةالثعبوحمايةالحرليةائرظانفتثفلوهى

علىوالقاثحون"المجتععباتىحراسوهم،ثمنونهعلى-إدارةوالقانمين،المجتمعحماهوهم

فىوجاء.الضرررسةالاجتصاعيةالوطائفتقتفيهاالتىالمختلفةالقواعدتنفبذوعلى،أمنه

والكرم.المعر!لةفىحتىالهربوع!،والحذق،والاستقامةوالقوة،البطولةأن11الجيثا+

.)2(طبيعتهمنتولدتالتىسالكثتاركا"رجلواجباتهى،والتيادة

.166.167ص.سابقمرجع:دـجمدانت-ا

.97ص.صا!قمربع:كولرجرن-2
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المنتبرن:Vaishyaالفيث!ا!اطهقة:اللأاكةال!

المبتمعفىوالمنتبينالتجارمنالطبقةهذهوتتألفالإنتاجعنمصنولةالطبقةهذه

الفنىعلىاساؤهمتدل.والعقودبالبيوعاتالمتعلقةوأ!عمالوالمواشىبالأموال+يهتمون

)9(.+والمالوالجاه

Shudraالمودراطهقة:الرا!ةالطتة vama:

البتةث!يئالاتملكالتىالقاعطبقةوتمثل،المجتمعفىرالخدمالعمالمنالطبقةهدهتتالف

Minta-المصألةطريقعنقونهاعلىمحصلأنهـلكفى،قرسائانفسهاتقدمأنهاكير

ول.أولحا

.الصرفنىنصبتهاحسبتعملالهندوصيةالتعاليمنطرفىالطواثفهنهوكل

والمجتمع.الدولةخدمةأجلمنالجسدبةقدرتهاوحسب"والجاه.والكمال

هى:الصلولطلمي

،والمجاهداتالأعمالكلوروحأصلهىالتىالحقيقةتعنىوهىDhلمقrmلمة:دارما-أ

المقد!.الوأجبإنها

،والطهارهالهقمنأساسعلىالمبذولة.الجهودوشرةحاصلهى:لمة"ول!:آرتها-ب

الثربف.العطغايةهىالتىالرفاهبةإفها

القانمةالصالحةالأعمالإلىيدفعالذىالخالصالنقىالمشقهى:aدلةك!6،:كاما-%

الواضح.الحقعلى

التغلصومحاولةوالمعاصىالذنوبمنوالتولةالاستففارهى:Moska:موصكا-د

)2(.*ألرزانلمنوالتطهرالأدرانمن

الأهداتيحققأنهالهندرسيتصورالذىالاجعماعىالتنظيمتمثلالطبقاتهنهإن

المجتمع.لحمايةاللازمةالضروريةالمغتلفةالوظانفهـدحققالأصاصيةالإنسانية

:Upanishad:دنثاالأولأضار

بعدالشروحهنهصارتوقد.!،البراهتالكهنةبهاتامضروخاالفيداكتبأثارتلقد

حياك.نيهتالذىتحديد.الزمانالباحثينعلىهـلصعب.الفيداتلهن!همكصلاجز،زمن

.051ص.مادقمربع:فيمورعلى.ر-لأ

.271عى.صاثقمربع:ضلىلغدتد.-2
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منمؤلفةوالكلصة"ق.م005واد0009ادبينلمايعوداتامهاأمدمأنعلىاتفاقشبه

+بالقربالجلوس+ومن+يجلس+ومعناهاشاد+و+بالقرب+ومعناها+يولا":مقطعين

يسؤكانالذىالملفزالفامضالمنمبعلىيطلقأصبححتىالكلمةمعنىانتقل"المعلممن

.+)؟(إليهوأحبهمتلامبذهخبرةإلىالمعلم

وهى+الفيدا"كتبشانزلكفىثانهاالمقدسةالكتبمنالأويانيشادصارتولقد

البسيطةحقيقةعليوالتعرتالوجودتفسيرتحاولإنهابلفحسبدينيةقضايالاتتناول

.الظاهرةالأشياهكثزءوراالجوهردة

منهاثأ!لثرأو"يوبانيشادة+وضصونمئتان"السولانيشادات"هذامنولدينا+

عصرإلىيرجعمامنهاأنكما،تديةبانهاغيرهاعلىوتتميز،خاصةأهمبةذاتخمسون

والتىبالقدملهاالمشهودالهسل!هذهمن.السلامعليهالمسيحميلادبعديكونقدمتأخر

فىعرلقةباوزانمنطومةوخسمنثورهبلغةستال!لامعليهالمسيحقبلوجودهافى!ضك

تتصيزعثرةالأرءاليولانيث!ادـاتهذهوكل،المتاخرةالكلاسيكيةالنثربلفةوثلاثائقدم

)2،.+والمكراربالاضطراب

والسخافاتيكتنفهاالذىوالفحوضالكتبهذهفىالساندالاضطرابمنالركموعلى

أصفارهافىوالجوهرلةالرثيسيةالموضوعاتعلىالتعرتنصتطيعأنناإلاتشكلهاالتى

فمن+:فهصهالإمسانعلىعزالذىالعالمهذانىالسركلهو"اليويانيع!ادأسفار"موضوع

بناأمرزامنينبثنا+براهمان.يعرتمنأياازاهبوننحنأينهـالى،نقيموأينجئناأين

كانالذىذلك،الجوعناصرأمالضرورةأمالطبيعةأمالزمانأهو.?.أحياهنانحنفإذا

)3(.0،الأعلىالروح5"بوروثتا.هايسمىهوالسببأم،وجودنانىسبئا

الهندية.النلسفةجوهرتشيهلالأسئلةهذهعلىالإجابةإن

أحيانما،يقينيةمتباعدةأحاديثمجموعةمنمؤلفةالإجاباتتلكتفسرالتىالأسناروهذه

الناتإنكاردرجةبلفوأقدأنفسهم!عتبرو!منقدمها،دـرجةلأتصللجدلتابلة

.24ص،سايقمربع:نتد!ررا-9

.601عى.طدقهربع:افيالعالعبدبايرمححد.د-2
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هالجدلمرأصلتتبعنىهو+الهويانثادات+اهتماممنوالكثير،والتقديسللتطهيراللازمة

أنهميدعونعاإن.والتلمي!المعلممنلكلالفكرىالتواضعنلاحظأنالمثيرمنفإنهوبالمثل

بانهالعلماءبعضنادـىلقد،الأمورهذهإلىالطريقمعرنةبل"انقازلمأوتطهبرلم.لبسبلفؤ

أنهممتثمفتهابانهاالقوليمكنالتىالهقانقاجلمنأوتث!يدهاالتىالنطمأجلمنليس+

البساطةأجلمن،الأحرىتقديرهابل،عالئاتقديرلمالمقدصةالكتبهنهتقديرمنلابد

وألهمالمعاصرونءسوا،الحكماءأتباعهـشظر..."الكبرىاثكلبهاتعالجالتىوالجدية

بلالتفكيرنىتمربناتأنهاعلىلاالبولانباداتإلىبنظرون"متاخرةأزمنةإلىينتصونمن

إليهينطر+ا!ممان+و"البرهمان+بينالتطابقوصدق.المقدسللفكرمستودعاتآنهاعلى

)1(.+إلهامبل،حميمهأنهعلى

+الموكانيثماد.كعبوأهم

يضيروماأمدمماهومنهاتختاروإفاجميفالذ!لرهاالمجالولايتسعالكتبهذههىكثيرة

وهى:.الهندىالفكرفىالأولالمقاملهاكانالتىالهنديةالفلفاتبعضإلى

Brihaلةك.الأوللمةظلةرنيثادا!رمهار!وساقيشا-1 d:

"Yajavalkyaياجنافالكيا"الحكيممفادرةمصةتروىوهىوضوخاالمقالأتأكثرتعد

ordشأrifآشا!أالتفحيةإلهباسمالملقب of Saالكتببعضكتببأنهاشتهروالذى

ليحيالدار.الحكيممفادرةقبلوالاحترامبالتببيلأجدرهامنتعدالتىالمقدسةالهندوصية

ترجعإليهالذىالمحضالفكرعالمأن!عليهاتؤ!لدالتىالمسانلومن.الناعك)2(حياة

2نقؤفى.جا.الاختلاناتكلعنعار(Vidya)العلياالمعرفة -r -c t:من)عيه

إذم،الحاطروكذلك،ذنئااتترفتإزنالخاطر:وهصاعليههذانيتفلبألا(هذايعرف

يفعله.ومالميفعلهمانيهولايؤثرعليهصايتفلبيقيئافهو.حفافعلت

ذللتوعلى،جمبفالأحرقتهالنارنى(الحطبمن)كثيرلمألقوالوبقبئا:1A-،فقرة

نظيفاهـلصبح.حميفايفنيهافإنهاليناتمنجد!كيرلماتترتأنىولو-هذايعرتذ!

وخالد.مسنغيرونقيا

.185ص.المعارتدار.سلماغبدعبد:ترت.الثرقفلاسنة:ترملين.ت.و.أ-ا
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ئيمالايفقهمعئومةزوجتأ!انبينيكونحينمارجلمثل:1،22-3-،فقرة

أعنى)الذكيةالنفسأضانبينيكونحينماالشخصهذامثل"الخارجفىأوالداخلفى

...(الحقيقية)صورتههنهحئا،والحارجالداخلفىضيئالايعرف(العطيمالواحدأتمان

ليستوالفيدات"الهةغيروالآلهة،والعوالم،أمغيربىالأمأبغيرالأبيصبحهناك

أحزانوراهمضىقداننذ+له.الثصرولايتبعه،الخيرلايتبعه.لصغيرواللص،فيدات

)1(!القلب

وثشانلبعا:

معرفةمنآتيتانفكرتانوالشرالحيرأنالمتنورللعارتبوضوحتصرح"البويانثادةهذه

:تقول.كيرليسلفطىتباينهمالأنالمعرفةضرهفىيتحصلاأنلايمكنجزثية

ولازاثف.ولاحق5خطأولاصوابعرتماكلاميكنلملوحفا:ا-2-7نترة

معروئاءهذا!لليبعلبحقفالكلام،كرسهولاولامحبوب،ولاتببحولاحسن

جميع!ترقكذلكآخرهعنفيحترقالنارفىيلقىتثىكصثل:3-،2-5فقرة

-Agniلأجناهتراالقربعانيمدمالذىسينات hatraمعييرأنهعلىأى)بذلكعارتوهو

.(روحى

ولاليل.نهارلابعبر(براهماعالمنىيمنى)الجسرذلكفوق:1،2-،-8نقره

حيثمنتعوفىالسيئاتفكل5ضرفعلولاخيرفعلولا.حزنولا،موترلاصكبررلا

)2(.+الشرمنخال"برادا"عالملأن،أتت

:Kenaيكمهالم!وئةالمردانيثادة

علىإياهامثيرة.لهوتومعهاببراهماالروح.التقالنظرلةالأولىالخاندةفىتتمدى

قالت:عنهاتجيبأصئلةصوؤ

بخلق؟الملبرالعتلبدفعمن

؟يخرجأنالأولائنذ!علىحصممن

الناسافينطقالكلامهذارفعمن.

؟الربعليهماحتمالذىها،!لأتساوالأذنوالعين

.901ص.صابقمرجع:الحيى.د-ا
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للعتل.وفكرللأةنسحهوالذى

للنفسالنذ!وكللكللكلاموصوت

منفلتوهوالحكماءعندهذه....للعينوالنالر

)!(.خالا!بصبحالعالمهلافراقعند

:Katha:كانيثعاد)اليوما

منبالتعليماتالخاصجزئهانىوزلك،(اليوجانظرية)الموتبعدالخلودنطريةتتناول

باطنإلهيصدرهاتعليماتوهى(ثه؟!3)اليوجاطريقعنالخلودإلىوالمسلكالموت

.(18-01من)اجزءهلافىمالت.الأرض

ذلك...لايتحركوالذهن(العقلتوقف)معالمعارت(حراص)الخمستقفحيتصا

..السبلأسى+بكونماعلى

بقؤالحواسحاجزه....اليوجايرونماهذا

)12.والمنتهىالأصلهىبحقأليوجا....حانزغيرالمر.يمبحعندئذ

:Prasnaيرضاالهوكانهشادة

ذإ.الهندوسيةالعقيدةنىالشمسكوكبعبادةتؤمدى*برسنا"اليويانيشادـةتناولت

:يقولصثهورنثدعلىمحتوى

النسهو،ءالدتيبمث(أجنى)كالنار

الله.المادة.الأرضهو،الريحهو،السخىالمطرهو

خالدهووماالوجودوعدمالوجودهو

الحياةعلىمؤسسهشىكل....عجلةإطارنىكالعواصف

.391صا.الايتاالمربع-؟
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والنبالةوالقرلان("لة،8ل!3)السامنتيلوترا"Yajus+اليبىومواعدال!جثصلأيد

والكهانة.

ثانيةالمولودبنفسكأنت....للخلقإلفاالفرجفىتتحركأنت

الحيةالكائناتمعتقطنينالتىأنت..-.المخلوقاتتدبنهناالحباةأبتهالك

الآبا.إلىهديةأولأنت....الآلهةإلىللقرابيناحاملأولأنت

أنت...Angiكد3وألمحرس(Atharvan)أثرننءأبنا....ءللحكصاالحقةالممارسةأنت

ببهانك"الحياةبتهاأ.اندرا

الأضواهصيدفانتكثسس...الجونىتتحركأنت....كحامأنترودا

الحياةأيتها،مخلوقاتحشنذ.-..عليهمتمطرحعنما

ألاملةللرغبة.الفذاسيوجدأن.....معتقدبن.سعدابكونون

الأوحدالحكيم.الحباةأبتها(Vratya)نرانباأنت

طعامكمانحونحن...للجصيعالهقوالسيد،أكل

(Mالرلح)أبوأنت

Mundaka:مندكاالي!سانيشادة

المغضوبمصيرعنومحدثنا.القربانتقديممحر3الىتلكر.اليوياني!ثادةهذهإن

وتتض!ن.الصالحينأيصالناوتصف.منهاأحطرالىالدنياهذهإلىيعودونإنهم،عليهم

نأإلىالنطريةهنهوتنمب.الهندىالدينىالأدبفىالثانعةالأرواحانتقالنظرلةأيضئا

.خيرمالميتصاحبهافعالكانتإنأرفعجديدهوحياةآخرجدفىذاتهإلىتعودالميتروح

ضرلم.فعالهكانتإنوأحط

Nص.الايقالمربع-1 NY.
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:+د):ا!ساالمداامعشاثة

مثل:المعتقداتمنكثيرلمتصوروهىأليوبانيث!ادأتهنهأنإلىاللراساتيعضتن!ب

إلخ....العالمتنوعمحتالمنطويةالوحدة.افقيقة

أثيرتالتىالعقاندوأهمطبيعتهاعلىنتعرتلكى...اليولانيشاداتلاهمعرضناهكتا

نفسوئالت...منهاجزهاوصارت(الفيدا)كتبإلىأضيفتأنهاوكيف.نصوصهافى

والتعظيم.القداصةمنمكانتها

الهمنبة:الد!انة

اد!انة:هكمؤسس

)ماهافيرا(أو()فارداماناهوالديانةهذ.مؤسسىأنعلىالهنودكابببنإجماعهناك

الهندمنالشرتىبالث!صال+فيثمالى.منبالقربنبيلةأسرةمنولد+ق.م(528-)995

وهو.نيرجرانتاس"مذبإلىتنتسبكاتأسرتوأن.الميلادقبلالادسالقرنحوالى

الحرية!قيئهىالمنمبهذاغايةوكانت،العهدزلكنىالمعروفةالزهادمذ)بمثاهيرأحد

.والصدقالأمانةوهى،جوهريةأصسىأرلعةعلىمؤسيئاوكان.الأخلاميينوالمحنولية

وأذعن.المنمبهذااعتناقعلى*فاردامانا.ننث!ا،الطهرعلىوالتربضالقتلوجمنب

)9(.لأوامز

وكانت،العيشوطيبءالرخاووسظ،المجيدبيتنى.فاردامانا+نثاالبيئةتلكفي

الأميردارفىيبدونحيث"النساكوجماعاتالرهبانوفودلآخرحل!منمستقبلأسرمه

مجالستهميحبأظفاؤنعومةمنذ+نيرامها.رداماناوكان،ترحيبوحنطيبةإقامة

والملاذالمتععنفعزتتهمونجلسفابهم*مهافيرا"وتأثر،تهموإر!ثاداحكصهمإلىوشتع

ضارئا+مهافيرا"ردامانا"ريتحرك(")2...والزهدوالتبتلالرهبانيةإلىدمال.الدفيولة

ت!كبيراجتماع!نىأعلئ...والسخاءالعزحياةرافصاالترتمطاهركلالحائطعرض

عنالتخلىفىرغبتهفيهأعلن...البلدةوأهالىالأسرةأفرادفيهاثعترك+أثركا+ضجؤ

حليه.وئزع،الفاخرةملابسهفخلع...تبتلواللزهدليخلوالدنياومتاعواكقابالملك

.511ص.ساكقمربع:كلابد.-؟
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يومين+مهافيرا+صام،عاماثلافيانذاك!نهوكانت،جديدةحياةولدأرأسهوحلق

ثيابفىوهوأتسملقدا\(."البلادـحانئايبوبوبدأ"جسمهثععرونتف،يومونصف

كلمةأنطقوآلاالكلامعنأصومأنأتسم...عائاعشرثنىاولمدة...اليوممن+الرهبان

وخ!...والقرىالمدنبخترقصتهقى+عهافيرا+انطلئ...+حييتماخلالهاواحدة

الكللامعنصائناطلوأنولكمه...واحدةكلمة.مهانيا-يظقلمععرالإثنىالأعوام

كلرمع،البراهمةعقيدةفىالتفكيرهـلطيليفكرخلالهاطلأنهإلا،السنواتتلكطوال

...الصوابعنبعيدالمقيدةتعاليممنالكث!يرأنيتبين+مهانيرأ+كانالتفكيرفىتعمق

.)2(.والإصلاحاتحسينإلىحاجةفىوأنها

...الكهنةمسالكوتنتقدالبراهمةعلىالثوؤتعلنالتىالجديدهالدعؤبدايةتلكوكانت

.جديدةلدكلوةوالأصولالأصىوتفع

الجديلة:الديانةنثعأة

والقداصةالبادةلهاكانتالطبقةهذهأنوكبفالبرادةطبقةنفوزعن!دئناأنسبق

كان+عليهاالثورهإلىأدـىمابال!حديدوهذا.الهندوصالمج!معنىالمزايابكلواستاثر!

ذاتمنزلة...سواهمدترامفاهوالكهونالأوصباهباعتبارهملأنفممهميزعمونالبراهصة

نمرهاالحديثالوصوالطبقاتالص!كريةالارصتتراطيةمنكلعلىواجتماعىخلقىامتياز

الوسطىوالطبقاتالقولةالنبلاءطبقةمننجدأنثكغيرمنطيععأوكان...التجارمن

بينأىةالمتزمتةالبرهميةدـواثردـاخلفىحعىبلالبرهحيينمزاعمضدعنادلمهناكالفنية

الصعائرجماهالتشككمرمفيقفمنبينهممنكان.الفيديينبسلطةالمعترفينهؤلاء

لطانفةمسرخاضعاليهاوالواقعة+جادهالما.المجاورة+فيدبها+كانت،المتطرفةالبرهمية

تعمرتلاثمةكوحدالمصنفاتوهنه.الأهـيانثادات"فىسجلتالتىالمناتشاتأهممن

علئاتعلماستمرتفقدالمناسكمنكثيرلمأعطتقدكانتUأنهغير،الضانرهذهبأصالة

يرحبباحثانفسهنيديهاملك+جاناكاوكان.الكوننىوالحقبقةبالروحيتعلئأرفع

الفيديينيكرمونباحثونهناككانولما.معهمالمطلقالحقينالحشكىقصرهفىبالفلاصفة

.؟51ص.الادقالمربع-1
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صنبإلىهناكوكان،المصنفاتلتلكاحتراهايكنونبكونوالمآخرونهناك!لانفكنلك

المعتدلالرفيق"يوذا"اقتسموهكنا.متعصبةغيروتعاليمأبحاث+الأبانيع!ادية0النطريات

ياجنا+معالشعاثرفىتضادهاهنالرغمعلىوذلك،ماضيماالصارم++ماهافيرامع

مفا.وكاهنكفيلسوتالبرهميةالنصوصنىالمصورالحلق+السيفالكيا+

انالتبارمنالمدنيينعنءا!غنياوإلىالأرضأصحابمنالأرستقراطيةطبقةإلىوكان

الفيدية+.الثعائرصحةالعقيدتينمنكلأنكرتفلامد+والبوذبة+الجاينية.التبات

حيث،المولدلمجردالعلياالاجتماعيةوالمنزلةالقموىبالقداسةالبرهميةهزاعمرفضوكلاهما

تدالتعاليمتلكمثلأنغير،غيرليسبسلوكهبرهمئايكونإنماالمرءأنالعكسعلىأعلنا

أصحابحمايةلهماكسبتولكنها+البرهميين+عيوننى(باسندا)مهرطقينجعلتهما

عنمبادثهاإعلانفىالعقيدتينمنكلاقنعتكذلك.والاتتصاديةالسياصيةالقوة

+بيهار.منالفربإلىيومنذمركزهااتخذتالتى+السن!عكريتبة"البرهميةاللفةاصتعصال

واردهاماجادهى-*للبوذية.بالى.هىصائدهمحليةلهباتذلكمنبدلأو)ضنمصلت

زلكمعمنهعا!دلوظلاالدينيةنصوصهاعنللت!عبيروسيلةأصبحتاوكلتاهصاللجيانية

وطفيانعسفضدطبقىطابعذاتكانتإزنالثوره.)؟(جديدةخلقيةمبادـىءإلىيدعو

..الجاهدهوالطقوسالتقاليدعلىثررهالوتتذاتوفىالبراهصةطبقة

الهبنعة:عقلادداهم

:الهنودالفلاصعفةأحدالرامبورىأالسلاعبدمحمدصرلالايقول

الهندوسىالذهنبطابعمطبوعة.الويدات"صلطانمنمتحررةعقليةحركة:الجينية

منشؤها،ثانماتهااتقاهالحياةمنوالهربالمولدتكرارمنالحوتعلىبنيانهاأصسى،العام

...الممعبة(2(والمرأتبةالشاقةالرياضةعمادها،أضرارهامننزغاالحياةخيرفىالزهد

الآتية:المسانلنىعقيدتهاوتتركز

الألوهبة:

يؤمنونأنهمإلا...العالمخلودبحميمهولاحتىالصماءنىأسىبكاننالجينيونلايؤمن

الالهةأما"البرهميةفىالمعروفةوالجنوالثياطينالآلهةوأنصات5والحكماءالآلهةبكل

.278صصاكقمرجع:كر!رص!رولد.-ا
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فللالهة.الفضيلةبالفةولاشى.كلعلىقادرةليست!لكنها.البشرعنفمختلفون

إلا،عادـهالبثربهيتمتععماتزيد"معينةبقوىيتمتعونأنهمويرغم،الدنيولةصقطاتهم

النجاةاوالخلاصينالأنلايستطيعمثلأنالإله،عنهمقاطعبشكلقيمةأ!لثرليسواأنهم

الألهةبعضكانوإن.البشرإلابهلايتمتعنالخلاص...الب!ثريةالولادةبمرحلةيمرلمإزا

ضك-بفير-يعبدواأنمنهمتليليستحقكما...التقديسالأوتاتبعضنىيستحقون

.1()الهندوكيةالعتيدةحسب

فالاعترأت+باكهةيعترفلم.مهاديرا+أنزلك.إلحاديةعقيدةاعتبرتهناومن

أنهوقرر،والآلهةالناسبينصلةيكونونكهنةأوبراهصةطبقةجديدمنيخلققدبالآلهة

واتجهت.إلحادلمالدينهذاسمىهنادمن.الكونلهذاأعظمخالقأوأكبرروحلايوجد

منيتركب.جمادلمأونبائاأوحيوائاأوكانإنسائا.موجودكلبأنالاعتقادإلىالجينية

)2(.لروحجم

والتناسخ:ال!رما

الكونأنالجينيونيعتقد!.المادةقيودمنالروحتتحررأنضرورةعلىالجينيةأ!ددت

المادةمنيتكونالثانىوالكيانالحيةالأرواحعمىيشتملالأولالكيان:كمانينمنبتكون

هنهولكن.الثاملوالملموالبركةبالنعمةهـشصفلانهانئاكيائاالأولواعتبر.الحيةكير

كياناتإلىالحياةتنسبوالجينية.الكرماوهىالمادةنىلانفصاصهامحجويةالصفات

والحيوانات.والثعياطينالبشريةوائكائناتالآئهةمثلعديدة.أشياأووموضوعات

والتاروالبحاروالحجارةوالانهاروالأرضالنباتاتنىالروحتسكنوكذلك.والحشرات

وهىضىءكلفىمحبوصةوالأرواح،بالهياهملىءبثملهفالكونوهكذاوالدلاحوالفازات

الاشيا.فىهناهـمحلولها.jALIصجنهامنالهروبعلىقادرهغيرصامتةمعاناةحالةفى

الميلاددوراتومع،بالمادةارتباطهازادكلصاآلامهاوتزدادوطهارتهاساصفاالروحتفقد

النحوهذاعلىالروحإن)3(.حدودبلاوآلامهاالنفىعذاباتتصبحلهالانهايةالتىوالموت

L.91ص.صاكقمرجع:مظهرلجصان-1

.891ص.ساكقمربع:ضلىأصدد.-2
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منهناكهللكن.والألمللثقاهمكاناالعالممحعلالتىالكثيفةالمادـةكقيؤمقيدةمطل

هذهمنللتغلصالمثلىالوسيلةأللمادةالعبوديةوتلكالشقاءهلامنللمغلصسبيل

الكاننهلااحتلاللأن،المادبةالكائناتمىالموجووالميزاتجمبععن.الإغضاهىالعبودية

،الحياههذهنىهوىكلعنالتغلىإلاتبارهمالايومفبنفوسناواحاطت5لأبلانناالكييف

الامناونفاعف،أغدناإحكامفينفروأرواحناطبيمةعنأجنبىهوبمانتملئمابقلرإذ

الحرية.هسماإلىنعلوبانفسناونكعفىالحياة.أهواعننستقلكلصاالعكسوعلى،ضاوضقا

دابينالحيلولةيستطيعون.الأهوامنبالتحررأنهمبعتقدون+الجينيون+يكنلم

بستطيعونبالزهدأنهميرونكانواوانما،فحسبأبدانهمداخلإلىالانزلاقوفي+كارمان

مهم.ونارنورنظرهمفىالتزهدلأنأرواحهمحيثإلى"كارمان+ا!هذامنانزلقماإبادة

+الكارما+.منالخلاصعنهذا")؟(كارمان.اديحرتونويالثانيةالهياةطلاميبلدونبالأول

التناسخدورة"أنإذالتناصختباروقفبإمكلانهمأنالجبنيونفيرى،التناصخعنأما

وعدموالقسؤبالأنانيةالمتصفةفالأفعال5علياتوةتدخلإلىلاصتاجأوترماتيكيةدوؤ

الذيللإلانكبيرهتعاسةإلىيؤدـى(الفعل)+الكارما!منئقيلفيضإلىتؤدىالعنامة

أنواعها،كلفىالمادةمنالروحتتحررأنيجبالإنانخلاصيمحققولكىيتلقاها

أما"أبديةنمصةفىوت!كنهناكفتستذالطبيعىنورهاخلالمنالكونمحةإلىوتصعد

أبدانها،فقوهىالهتيقىالخلاصتحتقفهى.عهانيرا+مثلالكبارالحكماهلأرواحبالنسبة

الكرما"ببعضمتملقةتبقىزلكومع.المتحرؤبالروحالخاصةوالمعرفةبالنعمةوتتمتع

يقعذلكوعندوالكفار-بالصرممنهاالتخلصيمكنوالتى"المادة+الأرضإلىتجذبهاالتى

الهلاصأجلمنإننا.السصادات)2(أعلىفىالسلاممجالإلىأرواحهموتصدالموتبها

.المادةأىكارمادسيطرهكلمنلنتخلصوالتتصفالزهدطرقنسلكأنعلينا

AcriticalSuver.8حل!))حلأ11-8ص.صاثقمربع:غلاب.د-1 of Indian philosophy Dr

0691',,London!ح!لShلعلأا!

.101ص.ساكقهربع:!لبنةمح!دد.-2
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:.العنامنوالتخلعىالنبرفانا

نفاسبؤفىبقول+النبرفانا+طريقعنءالعنامنللخلاصنفسبرلم+ماهافيرا.قدملقد

+هعناالمرهمابربدإلىوالمى،هعناوالموت...فالمبلادـعناه.عناكلهاالإشان+حياة

+4العالم.عناياتىأينومن:+ماهافيرا.البعضو!ال

تسا.وهميعانونفالناس...الرغبةمنالعالمءعناباتى+-:"ماهافيرا"وأجاب

وأالطعاممنالكثيرعلىالمرهحملومهما...الأشياءمنجد!كبيرلمعددـلميريدون+مهم

.+هعناكلسببإزن.فالرغبة..دانئاالمفسديطلبفإنهالهوهأو5الثرا

+2هالعناعلىنقفىكيف+-"الناسقال

جميععنالإسانيتخلىفعندما...الرغباتجميععنبالتخلى":.ماهافيرا"أجاب

يعرفواأنالناسوأرافى+النيرنانا+وهىروحيةصعادةلأعظمنفسهيعدأنيتطيعالرغبات

.+)النبرفانا"إلىالطريقماهو

إ.)9الثلاثالنفسجواهرطريقهوالنيرناناإلىالطريق:"ماهافيرا"اوقال

)النلاتالهوالعتأو(اللاثالحواهرماهى

الاعتقادبهـلقصدرن،الجاة"رأسوهو+الصحبحالاعتقاد:الأولىالياموتة

الوى،والصراطالممبدالمنهجهوذلكفإن.والعشرينالأرلعةالجينيينبالقادهالصحيح

والتى،يهااللاصقةالذنوبأدرانمنالنفستخلصتإذاإلاالاعتقادـالصحيحولايكون

الاعتقادـ.هذاإلىالروحرصولدذدعرل

المادبةناحبتيهمنالكونععرفةبهومقمد+الصحبحةالمعرنةأوالعلم:الثانمةالهاقوكة

هالروحوصفاهالبصيرةتؤباختلاتالمعرنةدـرجةوتختلف!وتلكهذهبينوالتفرلقوالروحية

صورتهفىالكونيرىأنوإشراقهاالروحيةموتهعنالمادةأثربنملالذىالث!خصويتطيع

والظنالباطلمنالحقفيميزالكيفةالحجبعنهوترتفع،الهقائقلديهوتتك!ئف،الحقيقية

الصحيح.بالاعممادإلأالصحيحالعبمولايكون.الأمررعليهولاسثتبه.اليمينمن

.0،1عى.ساكقمرجع:مطهرصبمان-9
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التحلىمنالجينيةبالأخلاقالتخلقبويقصد:الصحيحالمحلق:ا!عالئةاليعوثه

)؟(.4السبئاتعنوالتغلىبالحصنات

للنفسالحسالوصاياباتباعيكونالسليموالصلوك

العمل.اوالتفكيرأوبالكلامتؤؤهأوحى!لائنأىلاتقتل-ا

نفسكتخدرأوالفبورحياةلاضيا-،لاتكذب-3لاتسرق-2

.الإطلاقعلى.ضىفىلاترغب-5

الصلابانيؤمنوأنهتهاوعبادبالاصنامولا...بالطوانفلايؤمنأنه+ماهانيرا+ومال

."تطأحد!ولاتفيدلهالاقيمة

إلىوالطريقالفنرانصدواأنيمكنالأصنامولأبمبادةبالقرابينولابالصلاةلا.:هـمقول

نفوسكمداخلفى....النيرنانا+تبلفواأنيمكنالطيببالعطولكن...الصالحةالحياة

.)2(.الحلاص

.للغلاصطريفايضعأتباعهبهوألزم"ماهافيرا+التزمةالذىالصارمالمنهجبهنا

يتموزلكالروحتطهيرالجينيةفىالقصوىوالفايةالأصىالمقصدإن:الروحطهارة

رهى:السبعةوالأصسىبالمبادىءبالتسك

عنهـلقلعالحميدبالخلقالمريديتمسكبأنوالرهبانالقادةمعوالمواثيقالعهودأخذ-1

..السيىالحلئ

حميرلم،كانمهماكاننلأىوالضررالأذىوتجنبالورععلىالمحافظةوهىالصموى-2

ضنبلا.أو

والجصمانيةالدنيديةالأمورنىوالتفكيرالكلامومنالبدنيةالحركاتمنالتقليل-3

الهياةوسفاسفالثانوصةالأمورنىالثمينةوالأنفاسالنفسيةالأوتاتضياعمنخوئا

وتوامهها.

.261عى.يقطمربع:ضلىأح!د.د-؟

.ا،-اعى.صابقمربع:مظهرلجصان-2
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وهى:الفضانلأمهاتهىضالبعشرالتحلى-،

والتقسعف.النفسوضبط"والنطافة،والتواضع،والاستقامة"لصدقوا5العفو"

.،هالنساعنوالاعتزال،والإيثار،والتزهد،والباطنىالظاهرى

والنذ!.الكونعنالأساصيةالحقاثقنىالتفكير-5

!ها.الاهتماموعدموهصومهاالحياةمتاعبعلىالسيطرة-6

والباطنبة.الطاهريةوالطهارةالحسنوالخلقوالطمانينةالكاملةالتناعة-7

.الروحطهاؤيحققالمبادىءبهذهالمملإن

منها:أخرىأمورالجبنبةعقائدبينومن

نوعه.كانمهمالحمأكلللاسباعيحقفلا...اللحومأكلمنعتفقد:اللحمكريم-9

.والديباتالهوامقتلمنأيصايمنعكما

حوله.منثى.باىالتامإحياساللامنحالةإلىالإنانوصوليعنى:ا!نعتاق-2

البدنإفناهأنذلكيعنى(بردأوحرمنيتألمولايستحىلااثيابإلىحاجةبلاتيصبح

اثلى.الفايةهو(الثيابمنوالخلاص،تملهأو)

تمإذاوخاصة.العقباتسبيلهفىتقيمولاالانتحارتجيزالجينبة:الانتحارنعمة-3

.العمياهالحباةإرادـهعلىالروحبتظفرانتمارأبلغذلكنإن...الجوعطريقعن

منجحيئاالأرض!ح!تالأعماقفىهناكإن.+ماهافبرا+تال:والنارالجنة-،

نفصصهاوجلتثرلمأصدالروحكانتركلماهولأوأضدالآخردـونمنهاطابقكل،طبقاتصبع

إحدىإلىولريفعفمرتفع...النميهالصالحهالروحأما.الجحيمنىدركأسفلنىملماه

فىغايةالروحتصبحوعندما...الأخرىفوقمنهاكلترتفعالتىوالعضرينالتالجنات

....والمصرينالادصةالجنةإلىتصلحتىخفةتزدادتالل.النقاهفىوغايةالصلاح

.(9)+النيرنانا!تدخلوعندثذ

الدياناتمنهجعنتتخلىلمالعىالهنددباناتإحدىالجينيةالديانةأنالقولخلاصة

فيها.الجديدبعضأضانتأنهاولوالأخرىالهنديه

.31،،29،ص.الاكقالمرجع-9
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(:Buddhism)الهوذلهة:

ضدفعلكردالجينيةمعكلهرتأقهاقلناأنسبقومدالكيرىالهنددماناتإحدىال!وؤية

العقلامدمنكثيرعلىموؤ+الهمدمىالديفىالوضعلإصلاحوكمحاولةالهعدوصية

يلأ-مىءالحملىبالطابعمش!مودعؤوالتقالبد.ء.

اللبانة:هنهمؤصس

صصيتولنلكمؤصهاوهو!دعأولخG(Buddha)جوتاماموذاإلىالدبانةهنهتتسب

التاهـمخايةهذمنوعايخا.قا-م08،عامفىوموفى.ق،م056عامفىبوؤاولد.باصه

هييلةقادلأ!دابن!-الهندى-التراثيقولهلماومفاالبوذأبوتاماكذ.حياتهسنواتكانت

-دف!فاصتوكابيلا.تمىالهملاماملالعلىمدينهعوطنهاكانتالتى،Sukyaصكليا،

pilavastaأسفلالواقحةاتلالفىهنافها.فيبال+3مااليوميعرتالنىالإفليمفىوتقع

رجولتهقتزوقضى،الأولاصصه3،1ثمدلحمطل!آصل!ات،الثابنضأالهعلاماجبال

هـمقلق-يتثظ،سدملاما،هـمدأ،!للا!لئ!ريمولأ+هوابئادأصبوتزوج.المبكرة

ثم+المرضليحامىيولدهلأالإمانيرلدلماذا:مئلأزليةثمكللات-طفلاابنهولا-شال

-؟يموتالنهامةوفىالضيغوخةمنهكه

آخرفىبرجلئم+المرضمعنبهبرجل.على-التوالى.التقىكيفالنصوصوكد!

منالحزاتىيييرخلقهاومن"المحرقةمكلانإلىمحعرلةيبتةثم.والضيخوخةالوهنمراحل

،إتانكلمصيرهوهناأنو!ليف.الوما!عهفمىيعقكلرهوهـميتما.والأصدماهارزمارب

ننرراالذينمنوواحد.متدينجوال.الرآصحليقمقدسربلهررابفاسغمئارأىإذ

الطاهر.الحياةعبثعقلحمحررطريقعلىيعتر!الكلى.الزهدحياةإلىللعىأمف!هم

ولم،Sكممع!أثرماتيين+3بايعرمو3الذمنهمالجوالونالمتدينونالرجالوهؤلاء

الزاهدحياة.الحياةهنهإلى.سلاهلاما.محولوهكنا.أثمدجمةالهندعلىغرلبةكلاهرةيكونوا

المرى-الوجردلمثكللاتحلايجدأنأملأالمتبول

تامهببدمةيعحلالومتمنفتزوكلل5والزهادالناكمنجماعةإلى.!ماتاانضم

صعيهفىكميرلمي!قدملمأمهو!وأخيرا.الزهدبخهجالررحيةالحقيقةوراهال!عىفيجاهئا

-،عمعلىجلدأجمدحئاالصرامةمقبلخاتجمهالنىالزهدنطامأنمنالرغمعلى
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ولا،الطريقهذاعنإلميهالوصوللايمكنعنهيبحثماأننقرر"الموتمنكعيرلمبواتترب

الب!حثمنلابدوكان.لهالمعاصرونالدينيونالقادةيمثلهاالتىالطرقمنآخرطرقأى-عن

)1(.آخرهم!عرم

ضارياوخ!جأملبغيبةأصيبصنهميتعلمهثيئاالهـهانلدى"سدماتا5يجدلمعندعا

ممافية.إبابةيبدلعلهتفكيزضفلتالتىالاسئلةهنلكلثيرجوابعنبحثاالأرضنى

هتمحتصلسإنوما.Uruyalaنورهـليلا"-غابةفىضجزإلىمال!سياحتهترحالهءثناوأ

وقؤ:جلاهبكليقولداخلىهنصوئاسحعت+ذلكعنيقول،هاتفلههتفحتىالشجرة

تناله.حتىاليومنفح!كجاهد.نبهلاريبحقهنالك.الناسكأيهاحقالكوننىنمم

اسمعا،:وجسدىلمقلىوتلت،الأزهارضهرمنالليلة-قلكنىالثجرةتلكمحتفجلست

.العظامولتنفصل.العررقولتتقطع،الجلدلبثف.الحقذلك-أجدحتىالكلانهذالاتبرحا

)2(.+فنجش!ننثدهالذىالحقأعرفحتىمكانىمنأقوملن،الجريانعنالدموليقف

متفرئاوكلان.:التديةالهندفلسفةكلتابفىالراميورىاللاممولاناو!دمدعبديترل

وطفقصولهماكلروعنننصهعنفغاب،صصاهـلةنزعةأخن!تهإز-غفكيرهخاثصا-نىتأصلهنى

فأضرق5رهـلد!رويد!يتبلىثعوهـهدk.ثم.طوربعدطورهـللحقه.حالبعدحالعليهيطرأ

تكوناتهنىالعالمدرأىصدؤنانثرح،/ثوائب-الما!مةمنييتجردالعقلوأصبح،لدمهالكون

منببالهخطرماسروؤاذذاته،اللاهوتوترراللاهوتغلبوقد،ومناحيهومباديهوتقلباته

ولصتوعبييتلامبمناىوأحاطالحياةينابيهعفابصر.مطبهالممشعرباقوةووجد،قبل

موؤهرقالأحزانتلاضىإلىيهدىسييلاورأى5الصرورمقلليدو.طكتشفالبؤسمنابت

ييلامهحزاؤاتبنهـنجا"الحياةتقلب!اتمقوتغلص.بب!تغاهونال،متمناهفلربه،اتم

ى%+بوذا.8هلهduBوصاراليوذيةعر!شعيىواصتوى،بصيرفوقنورت؟ضعورهوتيقظ

.31(-للتنوروالعالم،المتبقظالمارت

.172ص.ساكقعرجع:كارندرجنرى-ا

.61،عى.ساكقمربع:ملبمنصد3.-2
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الهوؤية:لىاهلصةالكي

ومربديهألتلاميذهكئاأوكعائابوذاتركهل

نيهبسحلأودبنيةقواعدعلىبحتوىكتائايتركلم!ابوذا.أنعلىالكمابيتفق

بعدأتباعهضعهاوالأمثالوالخطبالأحاديثمنمحموعة*بوذا.تركهما!لل،)1(تعاليمه

منبدعوهكبيرلممجلساأتباعهعقدالأقوالهذهعلىوحفاظا.الحلاتبينهمدبأن

ثلاثعجموعاتكتابةعلىرأيهمواستترق.م(22،)سنة(Asoka)أسوكا"الإمبراطور

11البيتكات+أوالثلاثاللالعليهاأطلقوا Pitakas:وهى

Abhiأوالعقائدصك-1 Dha mma pitakas.

.Vinayaأ!tكلةممللةأوالريعةصك-2

!.SالالناPأtفلةظلةأوالحكاياتصله-3

الحينىالدكتورولقدم)2(البوذيةالمقدسةأئكت!بأهموهىالبالىالقانونعليهاوأطلق

التوالى:علىرهى+Tiipitaد،+الثلاثاللاتضعولهاالتىالبوذيةللنصوعىآخرتقسيم

متصلةضروحوعليهالمحظوراتبتضنوهو.Vinaya"النظامصفرأوالفينيا-1

بالأصل.

خسىإلىتنقسموهى،الخطبيتضمنالذىوهوثهإ(لا،أحلمةاللفاصوتابيتكا-2

jhimaنيكايامجهيما+:وهىالمجصوعاتهذهوثانى،مجموعات Nikayaأجصلها"7بة

المارةالباحثينولعض+أليوتنظرنىوهى،خطائاوخسينواثنينمانةوتتضصن،جميغا

وهى+3حمهyuttaالسصيوتا"المجموعاتوثالث.الباحثعليهايعتصدالتىبهاالموثوق

طوصلةوأحاديثها+11Anguttaraفهىالرابعةالمجموعةأما.منظومبعضها.قصيرةمواعظ

وأرهبانممتبهاتراتيلتتضن.منظومبعضها.واخامسة،مرتحةمبموعاتفىومرتبة

لبيانمبشرونصاغها،شعبيةأساطيرتكونماغائئاهىالتىالميلادوقصص،راهبات

.بوؤاتعاليم

ص.صاكقمربع:غلابد.-ا

.791ص.صايقعرجع:شبىأحعد-2
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نلسفية،نظراتلأنهاوالتعقيدبالطولتتميزالتىAbhidhemmaاليهيدهما-3

المبتمعثمرةأنهاالظنوأغلب،البداياتمنأىمديمةبانهاالمبموعةهذهتوصفأنولايمكن

.(1البوذى)

فىالبو!sالأعلىالمجلسأصدرهالذىالمعتصدللكنابترجمةشلبىرؤوتالدكتورهـلقدء

والذىهناكباندونيسياالدينيةالشثونوزاؤفىالبوذىالقصمبنشرهتاموالذىاندونيسيا

Dhammيس Padaبكلنابأولأترجشههـيبدأ...علصئاعليهالمعولالمصدرهوإذ

:فيقول.دئابادا

(Tripitaka"كتابوهوالبوذيةلدىالمعتمدالكصابمنالهامالجزههوداماباداكتاب01

أوعيةثلاثةمعناهالذى

.3الالمنالمه،لد،أح:اسهالأول5الوعا-

.Vlnayلةأءtد،للة:اسمهالثانى5الوعا-

12أحلم!،للةا:اسمهلثالثاءالوعا- ( Ahhidhamma.

.دةلألمة!وDhamma:كلعتينمنمكونةباداوكلمة

.نظامأوحكمأودينيعنى65المةmmaداما-

.أساسترة.طريقيعنىكلأدةحبادا-

وأالدينإلىالطرلقهوالتركيبهذامنالمرادالمعنىيكونالكلمتينهاتينمجموعومن

)3(.البوذلىللتعبدالاصاسىالنظام

هى:بائاوعشرلنصعايحتوىالكتابوهذا

-Svairأا!صوأالشعرنصائح:الأولالباب Svair- Kembar.

.لمةلألمافيشا!"aوللعقلاأولوعىا:نىالثالبابا

.127صاصابقمرحع:الحينىد.-ا

الثلاثة.اللالعليهمأطلتناأنجق-2

3-s.521ص.صاكقمرجع:شلبىلؤوت.
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Pikiranالتفكير:الثاكالباب

Bungaالزهور:الرأبعالباب - Bunga

Sikunguالفبى:الخامىالباب

Orangالحكيمالثغص:السادصالباب Bihaksana

Ahatالحكمة:السابعالباب

Ribuanالألوف:الثامنالباب

Perbuatanال!ثرير-الأفعالأوالسيئات:التاسعالباب Jahat

Hukumanالعفابأوالفصاص:العاضرالباب

Umurtuaالثيخوخةأوالعمرأرذل:عشرالحادىالباب

Prkالذاتية:عثرالثانىالباب Badiأه!

Duniaالدنيا:عثرالثالثالباب

Budhلمةبودا:عثرالرأبعالباب

!مالمة؟دة؟شاك!iaanال!عادة:عضرالخاسىالباب

ظ!سأnan++ظاللذة:عثرالسادسالباب

دة37،ل!هالغضب:عثرالسابعالباب

والعيوبالذنوب:عشرالمامنالباب

Yangbenarالصدقأوالحق:دثرالتاصالباب

الأمثلالفذالطريق:الفعرونالباب

-Sehhaمتنوعات:والعثرونالحادىالباب Serht

شال!ك،للةمالنار:والعمثرونالثانىالباب

Syair-Syair.،للةزلمةتاالفيلقصة:والفرونالثالثالباب

ان!ثةاanafsلمةالنذ!:والعشرونالرابعالباب
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Bhikkhuالمعلمأوالكاهن:والعضرونالخامسالباب

.("Brahmanaبراهصائا:والمشرونالساسالباب

فىصنتشؤوكتاباترسانلمىمتفرمةللبوذيةنصوصهناكبانالقولنستطيعهذابعد

القدية.السن!كرلتيةباللغةأومحليةبلفاتمكتولةإماوهى.الهنديةالقاؤثبهدول

ة:ياليوذسنفلات

الله:طهعمة

طبيعهعنسئلواؤاالطبيعةهذهمنأعلىبكاثناتعبادهوكلاعتقادكلبوذايرفض

بل!الثائعةالآلهةعبادةلايحرمفهوزلكومع.الموضوعهذاعنضيعالايعرتأنهيعلنالله

الحصئلمنإنه+:يقولذلكوفى.المجهول+إلىالدعواتإر!عالنكرهمنيسخرلكنهالناس

دانئاوالماءالعادةلأن.ضقافكأوصعادتكنىسبئايكونأنيستطيعسواكأنتظنأن

.2(نحناوسهواتنانحنسلوكنانتيبة

بوذاإن+:5291سنةالهنديةالجمهورمةرثيسئانبكانالذىكرثقرادهاالعلامةيقول

خصوصيةبحكصةالارضإلىهجاأنهولايزعمفلسفيةمذاهبيؤصسىولاالعقائدلايقرر

منلهسبقنيماجبارةبجهودالحكعةهذهكسبأنهجلا.بطيعلنبل.الأزلمنملكها

الرقىيضننطامإلىلاتباعهيرضدوهو،المواليدبتعددوأحقائادهرؤاالأرضعلىالهياب

يرىلأنه.عقيدةولايقررسبيلاأتباعهيرىإنهالأديانكسانردينإلىولايدعوهماالأخلاتى

عقيدةقغالفلأنهاالحقانقترفضمافكثيرلم.الحقءوراالبحثمنيحدعقيدةتقرلرأن

تجرشهعلىأخرىبعباؤأوالمعرفةعلىصولهعلىدعوتهبؤصسىنبوذا...الدبنبهاتمسك

إليها.المؤدىالطريقوعنتجرشهعنحكلابةفدعوته،بالألفإظبيانهالايمكنالتىالروحية

بوذايعنلمهناوعلى!طريقهنىبالبربل،بالنظرياتلابعرتالهقإن:بقولوهو

يتصلماكلوصاثى"إنكارلمأ:إثبائاعنهبالكلامنفسهيثفلولم،الإلهعنبالحديث

نأيرى!لانإذ،الكونفىالدقيقةالقفاياعنأوالطبيعةءوراومااللاهوتيةبالبحوث

.222-539ص.الامقالمرجع-1

.82ص.ساثقمربع:دجمدانت-2
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فى!للماتهومنمصيؤصانعالإنسانأنهـيرى"الإلهعلىلاهوعليهمتومفالإنسانخلاص

و+ستصصوا،وكهوئاموانللأنفسكموكونوا،بنفسهاقانمةجزانرلأنفسكمكونوا"ذلك

االبحثتهتملمالبوذيةانهذابعدالقوليمكننا.")1(أنفسكمبفيرصتمواولاخارجىبملاة

ترليةهوولوتهتمإليهتسعىماوكل،ضرورتهأووجودـهحتىولاطبيعتهعنولاالإلهعن

بالفضائل.وتزكيتهاالنفس

العطبمة:النفس

كتابمنوالمصمريقالرابعالبابنىءجاومد.العطيمةالنفسإدـراكالبوزىهدتإن

منها:النفستهذيبإلىالدكوةتستهدفالعباراتمنكثير.رامابادا

Malvwaاللبلابثعجرةإنالقائلالمثالسبيلعلىضعيفضخصمنإلاشهوةلاتبدر

أشجارالفابة.منثمارعلىللحصولالقفزمنيكثرالذىالفردمثل،اصاهأىفىتتحرك

مثلمطررهفمادةفىوآلامهدومهبالصومالممتلنةالدنيثةنفمهقلكهالذىالئغص-

النمو.صريع"أ!rوللةلمةبيراما"الحيقنوع

حياةإلىالعودةأحبواثمراتئاالحياةفىأصلوئاواتبعواالنفسرغباتمنمحررواالذين-

منإليهيرجعأنأحبثمتيدمنانطلقمنإلىينظركحاإليهمينظرهؤلاء،النفسيةالفابة

جديد.

الجسدأدرانمنيتغففونالذينهم.النكرىالهدوءفىوهمبالسعادةي!ثعررنالذين-

سوتوهم،نفوسهمشهواتعلىيقضونسوتإنهم.ء.والعقلاءاليقظرندـائئاوهمء..

.")2(والأخطارالموتجباليقطعون

النرفانا:

هى،العظيمالتحررهىوإنما5الأخيرءالفناهىليتبوذانلسفةتصورهاكحاالنرفانا

الكون.معأنننااتحادعنشىءلايعوتناحتىالشخميةرغباتنامنالزاندةالبضاعةإلقاه

ماداملأنه"الأبديةالحياهإلىالأحياءعلىيطرأالذىالموتمنالعظيمالتحررهىقلأو

1ص،ماكقمربع:شلبىأصد.فى-ا V.N

.TNT.rN.ص.يبئطمربع:ضبىلئدتد.-2
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إلىحياةمنوننتقل،بالأرضمرتبطينالدهرأبدنبقىفإننا،الأرضيةالمطالبءوراسبنا

بوذاعبرولد+جشعنا!ن!هىحصىخلاصفىلناأملولا،زنزانهإلىزنزانهومن،حماة

عندما.النرفاناهىنتلكالشهؤنارتخمدعندما":فقالالفكربهذهعنجميلباطوب

محوهوواحدلمشيماإلاأعلمأنلىليس،النرفاناهىفتلكالكبرياءجماحيكبح

.(9+)الذأب

:لدصا!اهثوذا!حالم

فىسائرالمملمينثأنذلكفىثانه-تعاليمهنثرفىبوذاوجلةكانت:ديورانتيقرل

خلدفىيدرلم!لما-قطخلدهفىيدرلمولما.المثلوضربوالمحاضرةالمحاورةهى-عصره

ييهلأنثهاأرلدمركزةعبارات"فىلخصهفقد،مذهبهيدونأن-المسيحأوسقراط

الساميةالهقانق"نفسهإلىوأحبهاالمتتضبةالتملبحبةعباراتهومن"الذأكزعلىوعيها

وهى:"الأر!

مؤلم،والمرض،مؤلمةالولادة:الألمعنالساميةالحقيقةهى-الرهبانأيها-تلك-ا

صببه:الألمسببأئا.مؤلم!للهاوالياسوالخيبة،والبكاهوالحزن،مؤلمةوالثغوخة

والانفماساللذهتمازجهاالتىوالسهوه.جديدمنالولادةإلىتؤدىالتىالثهوه،الئهوه

الحياهوثهوة"العاطفةشهوة،رهناكفاتتقطهااللذائذهورات!عىالتىالثهوة،فيها

.العدموث!هوه

الص!هوةهذهتجتثأن:الألموتفعنالساميةالحقيقةهى-الرهبانأيها-وتلك-2

وفكاكوالخلاصوالعزلةالانقطاعهىالسبيل5نفوسنانىبقيةلهانلاتبقىأصولهامن

العيش.ضنونمنيثفلهامماأنفسنا

إنها:الألموقفإلىالمؤدبةالسبيلعنالسامبةالحقبقةهى-الرهبانأيها-وتلك-3

وصلامة،النيةوسلامة،الرأىسلامة:وهىألا،الثمانائثعبذاتال!اميةالبيل

وصلامة،بهمانعنىوصلامة،الجهدوصلامةاالعبشوسلامةاالفعلوسمة،القول

التركيز)2(.

.،.عى.6499صنةال!يةالنهضةدار.أمينقرىترجمة.الفلاضةأعلامترهاس:هنرىد.-ا

76ص.صايقمربع:نتجمداد-2 0 Yo.
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الخسى:الوصاياهناكالأرلعالساميةالحقاثقإلىبالإضافة

لك.يعطلمهاتاخذأولاتسرق-2حئاكاثنمالاتقتل-ا

دنس.علىلاتتلم-4تطكذئا+لتل-3

9(.)وتتأىنىنن!كتخلراو+سكر-5

:الثمانالوصاياهناكأنكما

رفقنىمحدث-3صبورلمكن-2نن!كتفهمكيفتعلم-ا

حينكللنىجهدكابذل-6بامانةاعمل-5نبيلافعلكفىكن-،

)2(.رحيمةالعالمإلىنظرتكلتكن-8جاركلحاجاتالاصتجابةصريعكن-7

للحب.دعوةوهى...الحياةمنالهروبدعو-علىتاثمحياةمنهجالبوذيةأننمولأخيرلم

النصرإن،بالخيرالريفولوأن"بالشفقةغضبهعلىيتفلبأنالإن!انعلى+بوذابقول

تزولأنالدنياهذهفىعليهايستحيلالكراهيةران،ءثقافىالمهزوملأنالمقتيرلد

بالحب.الكراهيةتزولوإنما5مثلهابكراهية

الطرقمبدأنالمرهبتطبعكبف...بسلكهأنالمرهعلىمجبالذىالو!الطربنوهى

.؟الو!

وهى:للحياةالثمانىالقواعدتعلمالتىث!عبالث!صانىذىالطرمقباتباع:بوذايجيب

.للإنسانالهادىهىالحقيقةبأنالإيمانوهر...بالحقالإيمان-ا

.مغلوقبأىأذىلابفعلدائئاهادئاالمر.يكونبأن...الحقالقرار-2

الخثن.اللفظاصتخداموعدموالنميمةالكذبعنبالبعد...الحقالكلام-3

عنه.يخبلأوبعدفيصاالمرهلهيأسفشىءوفعلوالتتلالرقةبعدم:الحقاللوك-،

وعدمالم!عروتةالعلعوتناولالتزمبفمثلالسيىءالمطعنبالبعد:الحقالعمل-5

له.لبسماالمرءاغتصاب

.171عى،طكقمربع:مطهرلجحان-ا

.LYص"طكقمرجع:ترماسنرىد.-2 LN.
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!ئمر.هوعماوالابتمادخيرهوماكلإلىدانئابالعى:الحقالجهد-6

الحزن.أوللفرحالاستسلاموعدمبالهدر.:الهقالتاهل-7

السلاممرحلةالمرءوبلوغالسابقةالقواعدباتباعإلالايكونوهذا:الحقالتركيز-8

الكامل.

(.)%القديةالهندأدـيانعنحديثنانىالنهايةإلىوصلناتدنكونالبوذيةعنبالحديث

أنظر:الممرفةمنلمزيد-ا

-Brown: " The Creation of the Rige Veda" Journal of American Oriental So*!ل!-لالع.

.429162,,vol.لأ،حلأا

Amnagar.New.17؟؟. Delhi!6ولل!اشألاشompخ&.S ShandخأأصعاMorarji Desai : A view of-

12.6.lcuttaللضع.ج!Makhan Lalsen, Oriental, publishin" Co. 1 -1 .D Arpuli L-

.Math36!ا!خ!لح!دا!اtta،)للاupta (India) Ltdتأil*6**.3ا ms. Hinduiأ.M Monier - Will-

وللأحكل!ط.للا!4ث!Indiذ)1"ص،.
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القديمةاإيران)فارسأديان

+ستطيع!كاواذا،ووقائعهبأحداثهثرىالقدمفىيضربتارلخزاتعاليحةامةالفرس

يمكنذلكرغمأنناإلا،أخرىوبلدانوشعوبأمممعلتدأخلهالتاريخهذابداياتنحددان

الزنمحصصفففى+.الفرسباسم!موميةوعرفتصعبعرتعندهاالتىالبداياتنحددأن

،،امرانية-الهندو"لفتهمالفرسضمبهوالثرقنىجديدشعبطهرالميلادمبلالسادس

وعنوالعيرانيينوالفينتيينالبابليينعنعرئايغتلنونوكانوا،الزرادثتية"ودينهم

الصيطؤانتهتالأدنىالشرقفىالتارغمرحعلىالفرسهـلظهور.كذلكالمصريين

وتبل.+)؟(المبلادىالابعالقرنفىالإسلامظهورحتىواختفتآسياغربعلىالامية

ننقول:جفرفياالقديمةإيرانأوفارسمنطقةنحددأنبنايجدرالتاريخأحداثنىنخوصأن

فىهـلقع.الجبالهنمثلثداخلتنفلق،الأياممنيومنىتدعىكانتكمافارسأرإيران+

وصفاالإيرانى+"الكاتبهـلقدم،21(+قاحتينتبدوانالملحيةالصحارىمناثنانقلبها

أرضمن.إيراننسحيهاالتىالمملكةهنا!برالتصميتكون*:نيقولدتةأكثرجفرافثا

.إيرانهضبةباسم!الجفرانياعلمفىتعرتواصعة

سلاصلمهاتحيط،عاليةولمجادواسمةسهولعلىالأطراتالمتراميةالمصلكةهذهتثشط

تعرتالمتوازلةالجبالمنثلاثةالشرقيةالناحيةمنفتحدها،جانبكلمنالثاهقةالجبالمن

منكاللصلةتطوقهاالتىالبرزجبالالضمالمنبهاوتحيط(القوقاز)سيمانبجبال

عن،الهزربحربجنوبمارة،أرمينياجبالعنالفربفىتنفصلحيث،الفربإلىالشرق

جيالأعلىهيمالايابجبالتتصلحيثاالهندبلادإلىامتدادهالتواصل(بابا)جبلطريق

تمتدالتى.الأورهـييون(بسميها)كمازاجرومىأوكردصتانجبالالفربمنوضدها.العالم

.عمانبحرإلىلتصلوئرئاجنرئاتعرجثم،الجنوبإلىالشمالمن

تبيروت.للرالمتحمةالمار0-1.الأدنىالرقتارصخمنضةآلاتخسة:خىفيليب-ا

.71ص.8291

.511ص.صابقمربع:كارنصرجفرى-2

المولة.مثيريرنياحن-3

-+ا-
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فيبلغضصالأاجمهناكلماولقل،الجنوبنىارتفاعهاأمصالإيرانيةالهفبةوتبلغ

تبريزونى.مترلما050مشهدفىلايتجاوزبينما،تقريئامترلم0016كرهاننىارتفاعها

ىأتقرلئامربغامترلمكيلوومليونينألفاستمائةالإيرانيةالهضبةمساحةوتبلغ،مترلم0012

تلكمنالماثةنىوستينثلاثةحوالىعلىالحاليةإيرانوتثتط،مرحنرسخوخمسونخمسة

أنفانصتانمثلأخرىممالكالباقىولتبع،الثلثينمنيقربماأى،تقرلئاالماحة

القرنأواثلمنذتدرلجمأإيرانعنالانسلاخنىالباتىهذاأخذوتد.وغيرهماويلوشستان

)1(.،التارلخيةالأحداثمنسلسلةبعدالهجرىعشرالئالث

أيليفهـ..ج"يقولالمنطقةهنهعلىللدالةنارسكلمةظهورتاهـلخوعن

تارلخمنطوللةحقبةءانقفاومعدالميلادتبلالعاث!رالقرنأوائلفي..."ا.اا.)؟:اأا.أس!

بحروسصالث!رقإلىفيهاوتوغلتالإيرانيةالهفبةالآركةال!ثعوبغزتالشرتىالعالم

JIباتطلقوكانت"النهائيةصورتهاةفارس"كلمةاتخذتعندثذ،قزهـلن . 3sعلىمر

قلبرتتضنالفارصالخليجضفةعلىالحديثةإيرانغربجنوبفىتقعالتىالمنطقة

وتد"ويرسبوليسباصاركاد"مدينةفيهابمابعدفيماتكونتالتىالفارسيةالإمبراطررلة

فىتتكونوكلانت.،فارس"31الفربعليهاأطلقثم،وبرصسىبارسا!اليونانسحاها

لهاتمجبدلمكلهاالإمبراطورلةعلىعادةيطلقكاناسصهاولكنواحدهولابةمن"دارا"عهد

استعمل"ساهرضا!أيامالحديثالعصروفى.الحاكمةاكحينيينلأصرةعوطئاباعتبارها

أصزقجيدإلىتدعوالتىالسياصةععقثئاوذلكالرسمىالاسموأصبحجديدمنإيراناسم

.")2(الأرىالتراثبعثأوالواسعبمعناهااكمينيين

نارسبلادتدمتمالفهممفتاخايعدالذىوالواتعالموتعفارسمكانةتوضحمقدمةهذه

الإنسانية.للحفارة

محمدالباعى.د.المنعمعدالديننررمحصد:د.تربمة،التديمإيرانتارخ:كريخاحن-ا

.506ص.5991ضةالقاهر-.الباعى

فارص.تراثكتابضن.خنابةصترعسد:ترجصة"التميموالمالمنارمى5:أيلفهـ..ج-2

.26ص.ا?095الحلبىالبايىعيى
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:نارسلمحهالددى

الدبفىالفهـرفىالوصلحلقةآنفاوضحناهالذىالجفرانىالموتعبحكمفارسبلادتعتبر

ودياناتحضاراتولينالقديمالأدنىوالشرقالمتوسطالبحرحوضوديانةضاؤبينالقديم

الحضاراتهنهبينالدينىالفكرىالملتقىتمثلنهى.الأقصوالشرقالهنديةالقاؤثبه

قىوالدينفارسنىالدينبينالمنهجيةوالمقارنة.ومفامينهاجوهرهافىالمختلفةوالديانات

القديةالصعييةفارسفديانة.جميفاالدياناتهذهبينالشبهأوجهعلىتزكدالمناطقهذه

والقصر،الئي:العظيمينكوكبيهافىممثلة"النارالأرلعةالعناصربعبادهتأمر"!لانت

سكانبينضاعبمايذ!لرناوهذا(،)2الطبيعةمظاهركلوشقديس.)9(والترابوالماهوالهواه

علهورتبل.الفارسىالدينإن:زلكمؤكد!أيليفهـ..جيقول.الهنديةالقارةضبه

لعبت!مد،)3(الآرلةالشعوبكبقيةالطبيعةعبادهعلى،ماحدإلىيقومكان،،"زردضت

المنطقةثعوببقيةشانذلكفىثانهمالفرسعقيدةتثكيلفىهائادورلمالطبيعةقى

الثصإلهفعبدوا،الطبيعةآلهةمنكبيرلمعددلم(الفرس)القدماءالإيرانيونعبد"لقد

أنيتا،5وصوهاوالأرضالخصبإلهوعبدوا...5مترا"وسموهمحاصيلهمينضجالذى

فعصةعليهليسبغسرائادمهالثرىالجنسووهبحثابعثثمماتالذىالثوروعبدوا...

السحاببهوعبدوا،حقولهمبروىالذىالمطرإلهعبدواكذلك..."هرما"وسموهاالحلود

ء..الرزقعلىللحصولالمضنىعملهمنىصاعدتهمالعىالطبيعةآلهةوكل"الريحوإله

.الخيرةالأرواحأى"دايفا"كلهاوصصوها

ينب.الأرضفىالبذوربذرأوانهـلبدأالربيعهـصجيئينتهىعندماالشتاءوكان

طيبيلأشاجومدهمالمحصولإنباتفىلتساعدهمالطيعةآئهةيدعونالجبالإلىالإيرانيون

الجبالإلىأخىمرةالإبرانيونبذهبالمحصولويجمعالصبفبنتهىوعندما..العامذلك

والحملانوالحبوبالفاكهةمنالقرابينلهاولقدمونالطببعةآلهةعلىهـلثنونيتعبدرن

الصفيرة

الرجردـ.لئأهاليرناننلاضةتنبرلا!أ-ا

.918ص.صاكقمرجع:كلابمح!دد.-2

.36ص.صاكقمربع:إيليف-3
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الثصبلأنطوبلاوتتابسيطةتستمرلمولكنها5حفابسيطةالعقيدهتلككانتلقد

العائلاتوالهةالقبانلبالهةيؤمنأصبحبل،فحسبالمحيؤبالأرواحيؤمنيعدلمالإيرانى

.")1(والأصنامالتماثيلظهرتالآلهةتعددومع"والأرواحالآلهةمنأخرىأنواعوعدة

وتمارسالناسمنالعامةبيننفوذهمهـيزدـادالكهنةدوريبدأالدبنىالجوهذامثلفى

السحر.أعمال

وجدتملكيةآثارمحدثناإز...العقيد-هذهمنأرتىعقيدهلهمكانتفقدالخاصةأما"

،ميمرا"بالإلهينيؤمنونكانواالملوكمنكثيرمأن،بيرسيبوليس"و،سوز!مدينتىفى

جميفاالآلهةهذهرأسعلىبضعونكانواولكنهمالثعبآلهةمنوكيرهما،أناهيتا"و

عقيدةفىالنظريلفترمما.،زرادثت"ديانةفىعنهسنتحدثالذى"أهورامازرا"الإله

وإنما"خاصمعبدلهيكنلموأنهامرثىغيرعندهمكانالرنشىالإلههذاأنهوالخاصة

هؤلا+ظلوتد...نحسبرمزلمإلالكنلمالناروأن.لهمعابدالأرضبقاعجصيعكانت

"زرادثت،بتعالعممقيدةغيرحرهعبادةالقديمضكلهعلى"أهررامازدا"يعبدونالملوك

طقوسها)2(.كلوطبقواالزرادشتيةالديانةاعمنقواحيثالمصيحقبلالخاسالقرنأواخرحتى

أئزرادئتية.ظهررتبل(القديةإيران)نارمىنىالدينيةالحياةصورةهىتلك

:االندبةإيران)لارصأدباناهم

فدادثدتية:ا:أولأ

قيلحتىالعالممنالمنطقةهذهفىظهرتالتىالقديمةالدياناتأفضلمنالزرادثشيةتعد

برسعيد:هنرىجيصىيقول.واليونانومصرالنهرلنبينمابلاددياناتعلىتفوتتأنها

إنسانكلالديانةهذهدعت.العالمفىظهرتالتىالدياناتأنبلمنالديانةهذهكانت

الثرفىينفحسأنأووالنوربالخيرقلبهيملاأنإمااالطريقينأحديختارأنبهوأهابت

وعلىالسائذالعقائدعلىثورةكانتالديانةهذ.أننستغلصهالذىوالحق")3(والظلمة

.الناسهـليناللهبينهوسطاأنفسهمونصبوانفوزهماصعبدالذينالكهنةطبقة

.278عىاطثقهرجع:مضهرلحبان-9

Nص.ساكقمربع:كلاب.د-2 Ar.
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الديانة:هكمؤسسنرادث!ت

داضلفيهايعيشكانالتىالمنطقةأوزرادشتفيهيعيشكانالذىالزمنبالضبط+معرف

مبلكانزرادثتطهوزأنالقولإلىذهبمننشهمبيئااختلائا5العلماواختلف.إيران

فىالمتضصصيناصدتامومد.سنةآ!تلستةبلبالفينأوسنةوستصائةبالفالمحيحميلاد

يتحديدالمتمصقةالدقيقةدـراصاتهطريقعن،Jacksonجاكسون،وهوالزرادضتىالدين

فىومومى)618(ق.مالسابعالقرنمنالثانىالنصففىولدأنهفقررزرادشتميلادزمن

فارسبلادكائتزرادثتولدوعندما"()1(1،5.ق.م)السادسالقرنمنالأولالنصف

هىوكلصتهالملوكملكنفسهيسمىالحاكموكان،والهروبوالوحشيةللاستبدادسرخا

فسبتومد.زرادضتولدالبيثةتلكوفىالجوهذاوصمطفى.+)2(البلادفىالساندالقانون

ومنهاالمقديبميلادهيتعلقماالقصصهذهبينمنالأسطوريةالقصصمنالعديدمولدهحول

-وميلاد.المقدسحملهعنتتحدثأصطورة.الأساطيرهذهأمثلةومن"بطفولتهيتعلئما

يعيشكان..المدينةتلكجوانبإحدىنى...تزهـلنبحرك!س...أذرييجانمدينةفى

وؤات.،دوغدرما"ءالحسنازوجتمع"سببتاما"قبيلةمن"يوروزهاقصر"اصهرجل

منه.امترمانوريانصيخانلهءىتراإذ،الحقلنىماثيتهيرعىالرجلكانبينصا.يوم

داؤإلىعحهالفصنيحطأنوأمراهالمقدص"الهوما"نباتأغصانمنغصئاإليهومدما

الفصنوعزج،بالأمرالرجلوصدع،الروحانىالطفلكيانيحملهلأن،لزوجتهـ!قدمه

الآننحصيهالذى"زارانوسترا"هووليدلمالزوجةفحملت،وزوجتهووضريهباللبن

إلهاستمع5المعجزبمولدهمنهاكثيريتصل،الأساطيرمنكثيروهناك)3(.،"زرادست

الأص!اطمرلإحدبىوطبئا"يديهعلىخلاصهميكونتوئارجلاإئيهموأرسلشعبهإلىالنور

،البرقمنوميضهيثةعلى-الأثراتسلالةمنامرأهوكانت-أمهجسدزرادضتدخل

العالمإلىخرجإنوما،الطلامهلأبناالنوريجلبأن":الحياةفىلرصال!هرمزلمهناوكان

،وانزعاجاضطرابنىهاريةبمهدهكيطكانتالتىالشرأرواحفولت،ضاحكاانفجرحعى

المجد،نئيدبحفيفهاتنئدؤاتهاالأثجارأوراقوأخذت.كلهاالطبيعةتهللتلذلكونتيحه

الجامع.العامبالثيدوالأنهارالرياحمعهاوترنمت

.312عى.صاثقمربع:كيرنياحن-ا

.71ص.طيقمربع:توماسنرى.د-2

.028ص.طكقمرجع:مطهرطبحان-3
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فقدالحاصةاللهسمايةفىكانولما"الرضيعتتلوحاولتالث!رأرواحعادتبرهةوبعد

عاود!ح!ىالطفولهمرحلهالرضيعبلغإنوما.الرياحأرراجالأرواحمبهودا!زهبت

اللهيدرلكن"الماث!يةمنحافلمطيعطريقنى*ألقتمرهوزات.الثىيزخططهاالأرواح

وفى،الثورجانبىكلاعلىمندنفاالقطيعمرأنإلىنوقهحارشاالثيرانأحدأوتفتالحانية

واعادتأنقذتأيصااللهيد"ولكن،ال!نابأوكارأحدفىالطلامأرواحسحنتهأخرىمز

وحفظتهالشريرةالأرواحدبرتهاالتىالسوءمؤامراتكلمنالطفلبحاوهكنا")1(النورإلى

مولده.عنهنا.اللهعنابة

ك!سبت:هراحل

سبيلعلصؤالذينالحكماءمنعد!رعايةنىترك"عصرهمنال!ابعةبلغعندعا

والأنبياءالمصريونالحكصاهكان"الأقدمينالعلماءبعضلانعلىءجاوكما.التقوى

يكونأنيمكنوكذلك،وتعليمهتربيتهفىاستركواممن+إرميا"النبىمنهم"العبراني!

قدتكونأنلابدزراد!ثتحكحةأنذلك.احرافاتمنالخليطهذافىالحقيقةمنطلهناك

وكان.الآخرينالثرتيينوالفلاسنةإخناتونأفكاربوحىمباشرةغيرأومباشرةبطريقةتأثرت

كما.السامةالأشواكمنجسمهأنقذوافقد،مزدوخاواجئايؤدواأن...أصاتذتهعلى

..)2(المصومةالمرأرواحأكاذيبمنعقلهحفظوا

بعحطلهتسعحوالممرفةالعلممندرجةعلىأصبحعمرهمنعضرةالمحامسةبلغولما

منبنصببإليهعهدقدوالدهأن+:زلكعلىالدليل.تنتظرهالتىالمسنوليةتبعات

.+)3(إدراكرحسنبصيرةمنعنهعرتبماليديرهاالسنهذهفىوهوممتلكات

ضغصيتهيهذبأخذ،الثلافيإلىعصرهمنعث!رةالخامسةصنمابينالفترةونى

التىالأما!لنعلىيترددكانكما،وحكماثهأالبلادءغلصامعالتحدثكثيرفكانهـلصفيها

أ!لبرإلىالتحدثلهليتير5البلادمختلفإلىالمؤديةالهامةالمجاريةالطرقنيهاتلتقى

أخلاتصفى"الحكمةمنكثيرلمجمعبهذا.البقاعمختلفمنوالفلسفةالعلمأهلمنعدد

.18ص،صاكقمرجع:ترماصهنرىد.-1

.9Nص.الايقالمربع-2

.17ص04الممارتوار.239اترأصت،النلاث.الحكحا:اثتناوىأصد-3
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واطعم،للمرضىوطئب"المسنينساعد.النبيلةالمقدسةالعواطفمياهفىنفحهوطهر

مماليرلحهمأقرانهدينوتنقل،عنهافخففهابالأحمالالمثقلةالحيواناتورحم،الجياع

الهباةأو.الذإتىوالاستقلالالعملىللتدربئنسهأعدعامولوجه،ءعنامنيصادفهم

3-)؟(..المتقلة

شلصص!:والصاللكوة

،الوحدةثرواالناساعتزل"رسالتهباعباءللنهوضمستعدلمأصبحالممرمنالثلاثل!عند

ذلكوسطبمصأبعضهايناجىأنالنفوستستطيعحيثالجليلالطييعةمحرابهىوالعزلة

الإيرانيةالهضبةجبالتممإلىزرادثتلجا.الكونعلىالمخيموالسكونالمطبقالصت

عنيصرفهأوتفكيزتيارعليهيقطعإنسانلاصوتحيثوجلبتهاالحياهزحمةعنيعيدأ

أساتذةوالسياراتوالنجوموالتمروالثصسوالحيوانوالطيرالمياهمناتغذوهناك.تاملامه

الكاثناتهذهلكلالمبدعالخالقهذاجرهرفىبتاملفاخذ.الحياةأسرارعنهايتلقىله

قدكانوعندئذ(،)2الموتبعدالإنسانمصيروفى،الهياةمتنامضاتوفى.والمخلومات

الجبلتمةفوقمنرأىأنهذلك!نورلمعليهأضرقالروحىالسمومنعاليةدرجةإلىوصل

كهوتمنكهفنىهناك،التوجيههذاوجهتهالتىالإلهيةالروسةتلك-صايلانجبل-

الساعاتفيهاأنفقطالمامننردةبقعةونى"ال!اهـيةللأجامتيلمنأعدهقد!لانالطييمة

رأى-لتعاليعهطبئا-أدقوشارة،لوجهوجفاأهامه،أهورامزدا"وجدوالتفكيرللتامل

إليهيضيف،واحداللهبأنيؤمنأنهمعزرادضتلأنهذاالصبمة،أهورا5وجؤأماعه

والقوة،لايحيدالذىوالعدل،البالفةوالحكحة.الابدىيمثلفهو،الضخصياتمنسبظ

الأبدية.والحياةوالإحسانوالتقوى،لاتفلبالتى

،ءالسصاإلىوقادهنبماجعله،لزرادستنفسهصفاتالشعذوالواحدالإلهأطهروحين

إلىثانئاهبطتلبهفىالدرصهذاالنبىوعىوحيث،والكذبالحقبينالتمييزوعلمه

حراسبوصفها-جديدمنضريرهأرواحتامتالنقطةهذهوعند،أمرانهليعلصهالأرض

بالفاباتملينةمقاطعةوهو،الإقليمضمالونى،وتقتلهزرادشتعلىتفير-الكنب

لهم:قال،قتلهليدبرواحلفانهرأسعلى،أهرمان"أسرع-الموتوأسبابوالأحراش

.3،ص.صايقمربع:ثلىالجليلعدد.-لأ

.02عىاصاكقمربع:الثتاوىيحد-2
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حياةلاالشرورهـلفير.الشرورفستموتعاشلولأنهوالحقالعدالةالكاملزرادـثتنلنقتل

والحقالعدلسيفوبعل"والإيمانبالحقنفسهصلحزرأدثتولكن،أيضعانحنسنموت.لنا

الشياطين.هؤلأءمنحمابة

لجاوا،أخرىوأصملحةحملةإلىفلجاوابالفشلمتباتدحملتهمأنالشرشياطينورأى

نفسهالشيطاناخفى،والصداقةبالحبالتظاهرمنسلحغيروخداعمسمومةأسلحةإلى

ولفريهلهيوصوس،أهركان5وأخذ،والاثامالأسرارآلهةالفاتنةالجصيلةالآلهةبقناعوتقنع

إلىالموصلةالأعمالفىوانفرطالإغراههذاعنأعرضزرادشتولكن،والدماللحمبمتعة

.)؟(،الله

السيروواصلبهأحاطتالتىالإلهيةالعنايةبففلالريرةالأرواحكلعلىانتصرلقد

ملموصةحقانقكانتالتىوأصنامهمآلهتهمتعودواوتدإيرانأهلأنإلارصالتهمحقيقنحو

وأصاعهاأورفشهالايمكنالثروررحالخيرإلهزرادضتإليهيدعومابينما...أيديهمبين

صاعهأوبايديهم!أوبعيونهمر!يتهعنيمجزونالزمانزلكأهلعا!لانو!لل5لم!هما

وأنكروها،بلعنهاوأعرضوأزرادضتدعؤجحدوافقدلذلك.بوجودهلايؤمنونفهوبآذانهم

جاءالتىبتعاليعهيؤمنرانلمأهلهوأنكرهأصمرتهعنهأعرضتعندماذروتهاالمأصاةوللفت

بها.

تلكخلالولقى"بهمؤمنينعنيبحثوهوهائلةرهيبةأعوامعشرةبزرادث!تومرت"

منذوعشيرتهأهلهعنهتخلىنقد.بشرلايتحملههاوالعذابوالث!تاهالعنتمنالسنوات

إليهاتسبتبلدإلىبلدهنيتنقلوراحرأسهمسقطنترك،وطردوهارصالتهنيهمأعلن

نأحتىويابونالناسفيغثاه...والكهنةالدينيسبدعىرجلإئهتقولالتىشهرته

الحيلحظانرصعوىالطويلةلياليهليبيتأمامهفلايجدالأبوابوجههفىهـمفلقون،يتضيفؤ

والحمير.والبغال

الناسولعظوعرضاطرلأإيرانأرضيقطعوهردعرتسبيلنىيناضلزرادثتواصتمر

به.يأخذالكاملالياسكادحتى.يتبعهلمذلكمعأح!بمولكن...هـكجادـلهمويرضدم

.4Lص.صاثقمربع:شلىالجليلعبدد.-ا
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الفتؤهدهفىعليهنزلالوحىإنفيقال...يتركهلم،أهوراموزدا"ريهفإنهلاومع

الكبارالستةالملاشكةذلكبعدلهظهركما،أهورامزدا"إحداهافىلهظهر...مراتصبع

علياومثلرموزوهم...العر!نىأساطينهمالستةالملالكةوهؤلاء...الحكمةأصولليلتنؤ

والإصسانالأسمىوالحقالطيبالتفكيريمثلونزكورمنهمنثلاهدة...مقلسةإنسانيةلمعان

الحقائقمنحقبقةمنهمنردكللتنهوقد...والعقوىوالخلودالفداءيمثلنإناثوثلاث...

وحياة،الأرضعليهاتنطوىا!سوالأصرار،المقدسةالنارحقبقةنتعلم...الكبرى

بينالأزلىوالصراع،هبالماالعنايةوجوبفىوالسر،المعادنوخواص"والنباتاتالهيوانات

جاوزحينما"النجاحمقدماتالأفقفىلهلاحالمعاناةهذهكلهـمعد،)9(والثرالحير

،Metyoinahمبتوما"عمهابنبهفآمن،النجاحطلاحأنقهنىبدتعمرهمنالأرسين

فىبهيؤمنلمذلكبعدصنتانومضت.دعرتهبرتوى"أزرهبهاللهلد،لدينهوانتصر

.الناسمنلكثيرمعرومةوأصبحتانثرتقدرسالتهمحتولاتكانتوإن،أحدأثناثهما

وأبوشتاسفأو)كشتاسبإلىيذهبأنإليهاللهأوحىوالأرلعينالثانيةبلغأنولعد

يغشى.أويتذكرلعلهريهرسالةليبلفهحينئذإيرانعلك(العربيسصيهكمابستاسف

نأبعد،دينهفىالدخولإلىالملكودعا،ببلخالملكعاصصةإلىوشمخص،بهأمربمافحدع

بماالملكفتاثر،بهإليهأوحىالذىالمقدصكعابهمنآياتعليهوتلى،أصولهعلىوقف

بحفاوهوأحاطه،كرئمامنزلأزرادشتوأنزل،نيهيدخللمكانوإنالدينلهذاملبهورقصع

..والأتباعوالرباشالأثاثبفاخرزودهمصرهفىخاصاجناخالإقامتهوأعد،عظيحة

فاخذوا،للملكالمقرلينالحاثيةرجالمنكثيرحسدبزرادضتالملكحفاوهأثارتوقد

ولكن.الدواثربهـشربصونالمكايدلهولدبرون"بالوشايةضدههـسعون،بزرادضتيأتمرون

عليهمالحجةواتامةأعدائهعلىبانتصارهزرادستأصابتكثيرةمحنبعدالامرانتهى

العادىالطبيعجزوعاهاتلأمراضوابرائهيديهعلىكثيرهمعجزاتبظهورنبوتهوإثبات

الديانةهذ.كشتاسبالملكاعتنقخارقةأع!المنزرداشتأظهرهلمانتيجة،)2(شفائهاعن

وكانزرادضتمساندةفىبارزلمدورلم"جاماسب"وفلرهولعب،عنهاوالدفاعبنمرهاوتعهد

نأوبعدزرادثيتابنة+بروجست+ذلكبمدجاماسبتزوج"الد!كوةمحاحفىكبيرتأثيرله

.287صي.طكقمربع:مظهرلج!ان-1
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الصفرى.وآسياوالهند!ايرانتوراننىالعقيدههنهانتشرتزرادضتعقبذكتاسبتبل

ثمبمعحريهأثناءوقتل.مذهبهنئرأجلمنحياتهأواخرنىزرادث!تحاربوقد

.)9(،دفاعحالةفىوهر،"الهيون

ث!انوهلا.دعوتهسبيلنىوالصعابالمث!اقمنالكثيروواجهزرادضتكافحهكذا

علىوالإصراروالعفممةبالدعؤالإيمانولكن...ومكانزمانكلنىالرصالاتأصحاب

إنتعارلموأوسع!اخاأكثرالدعوهوتصبح.والتحدياتالصعابكلمنأ!لبرللناستبليفها

صاحبها.وفاهبعد

للزرادضنية:المفسةالأسفار

التىعقيدتهوأصرلوأدعيتهأقوالهوأتباعهزرادثتأصحابجمعدينيةعقيدهكلثان

هناعنفماذا(الأبستاق)،الأبشا"بالأقباعهؤلاءسا.مقدسكتابفىإليهاادع

تعريبوهو،الابصتاق"اعممالزرادثتيةللديانةالمقدصةالأسنارعلىيطلق"أالكتاب

هنهفىوالمقرر(السندأرالمقأوالأصلأوالأعاصومعناها)"Avestaالأفستا+ئكلمة

وضعمنوليس،أهورامزدـا"عندهمالمسسالإلهمنبهموحى،الابستاق"أنألديانة

دثت.زرا

التىالفصولمجصرعوكان...صفرلموعث!رينواحدعلىيثتط،الأب!تاق"وكان

وعبادتهاالزرادضتيةالدبانةلعقاندتفحيلاهـمحوى...فصلألفالأسفارهذهعلبهاتشتمل

بعد!ا.ومنرسالتتبلمنزرادثتنبيهاوتاريخمراحلهناجتازيهوماوتارمخهاوضرانعها

تدوأنه،الماعزأوالثيرانأوالبقرجلودمنجلدألفعثعراثنتىعلىسجلأنهولقال

عشراثنىنىالكتابهذاوكتب":الم!عودىبقول")2(-بالذهبونقعثئاالجلدفىحفرلمكتب

فلم،والعباداتالثرائعهنذلكوغير،ونهىوأهر،ووعيدوعدفيه،بالن!بمجلدألف

،دارابنلداراتتلهمنوماكانالإعكندرعهدإلىالكتابهذافىبماتعملالملوكتزل

.الكتابهذابعضالإسكندرناحرق

.2135،21صسايقمربع:يريخاحن-1
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منههـؤمرتراعلىالفرسنجمع"يابكينأردشير"إلىالطواثفبعدصارالملكثم

الأولوالكعاب5غيرهالابقرفنالومتهذاإلى(والمبوس)فالفرهـص،اسناد5لهابقال

،زئدا"التفسيروسموافهمهعنعجزهمعندتفسيرلمزرادـشتعملثم.،يثناه"ي!مى

تفسيرلمزرادثتوناهبعدعلماؤهمعملثم،بازند"وساه"تفصيرلمللتفسيرعطثم

هذاإلىفالمبوس"بارده"التفسيرهذاوسموا،مازكرناهلساثروضرخاالتفسيرلعفسير

بحفظمنهمكثيرياخذوموابذتهمعلماؤهمنصار"المنزلكتايهمحفظعنيعجزونالوقت

،نيتلوهجزئهمنحفظبماواحدكل.نيبتدى.وأثلاثوأرساعالكمابهذامنأسباع

سانرم!تراعلىالجميعياتىأنإلى"كذلكوالثاك،آخرجزئانيتلومنهمالثانىويبتدىء

منهمرجلاإن:يقولونكانواوتدالكمالعلىحفطهعنمنهمالواحدلعجز،الكاب

القولوهذا،)1(الكمالعلىالكعابهنابحفظمستظهرالثلاثماثةبعد،"بسبان

حفظه.علىوحرصهمبهالناساهت!مامودرجةالكابهاضخامةبجط

:،دمورانت":فيقولبهاكتبالتىرالطريقةوأسلولهالكتابهذامحتوساتعنأما

والأناثيد،الأدعيةمنمهوشخليط!لانهالفكرالضيئللأجنبىيبدوالباقىالجزءوهذا.+.

المواضعبعضنىتجلوها،الخلقيةوالقواعد"الدينيةوالطقوس"والوصفات،والأماصيص

تثبهوهى.وصلاحتقىعنتنمأغانأو،خلقىوسو.حارراخلاص"روعةزاتلفة

نأالدارسوسعوفى،قويةنشؤمنالنفسنىتثيرهنيماس-االكتابمنالقديمالعهد

فىوتراكيبكلماتومن،وآرا.آلهةمن،-ثداالرج"فىمايجدهأجزائهابعضفىيجد

الأبستاق،"أنالهنودـيعتقدرنالملماهبمضجعلحئاالكثرةعنهذهوتبلغ.الاحبانبعض

فىالإنسانهـسثر."النيدا"كتبمنمأخوذةهىبل،أهورامزدا"عندمنوحئاليست

علىالدنياخلقتصفالتىكالفقرات،تديمبابلىأصلمنفقراتعلىعنهاأخرىمواضع

جميفاالناسوتسلسل(فالإنان،فالهيران،فالنبات،فالأرض.هالما،)السمواتمراحلست

نأواعتزامه،خلفعلىالخالقوغضب"الأرضظهرعلىجنةهـاتثاه،أولينأبوشمن

إيرانيةعناصرمننيهامالكن،منهمصفيرهتلةإلاجميغايهلكهمطوناناعليهمي!ملط

الفارسيةبالصبفةكلهالكتابلصبختكفىالتىالواهدمن!لثيرعلىيشتطخالصة

!نةيخررتالنهـردار،اضدعبدالدينميىمصد:صتيق1باالن!بمروج:المعودى-1
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عشراثنىيدومصراعمسرحهعلىيقومالذىالعالمثنانيةهىفيهالسائدةفالفكز،العامة

الطهرهصاالفضائلأفضلوأن،أهرمان"والشيطان،اهورأمزدـا"الإلهبينعامألف

يفعلكانكصايحرقوااويدننواألايجبالموتىوأن،الحالدةالحياةإلىيؤديانوهماوالأمانة

.،)1(الطيورالكلابإلىأجسامهمتلقىأنيبببل،القذرونالهنودأواليونان

بينالحضارىالتفاعلحولتلناهأنماصبقتؤكدالتىالواهدمنالعديديقدمديورانتإن

.والمعتقداتالأديانبينثروالتأثيروالتاالمنطقةتلكثمموب

هى:أجزاهضسةالأبستاقأجزاهأهمومن

الكهنةكانالتىالدينيةالطقوسمنفصلأوأرلعينخصسةمنوتتألفةالعسئا-1

الرابعإلىوالمث!رينالثامنالفصلمن)فملأوعشرينج!عةومن،ثهايمرنمونالزرادصتيون

نىمصوكةإليهأوحىوماالنبىديثأحاعلىوصثتمل،الجتها"وتسمى(والخصسين

يظهر.كماموزونةعبارات

وصلواتأدعيةعلىهـشتط:(7أ3)34ءه،النععردأو،الوسيرد5سلر-2

وأوعععرينثلايةفصولهعددويلغ،خاصةمناصباتنىوترتل"اليسنا"فىلمامكصلة

فصلا.وعشرسنسبعة

فىتتلىترنيمةوعثرونإحدىوهىc3طق؟("المزاميرأوالترنعصاتأى:اليضتات-3

الشهرأياممنيوملكلأناعتقادهمكانفقد.الصهرأياءعلىالمشرفينالملاثكةمدح

ملكلكلوكان،وحارصهحاميهباسماليوميسمىوكان"الملانكةمنوحارسئاحامئاالثلافي

ثلافيالأصلنى،الميشتات"هذهعددجمكونأنفلابد.باممهتتلىخاصةدينيةترنيمة

."سثات"قعمنهافقدقديكونوأن

أنه"اليثتات"هذهصددفى،الجواهرمعرنةفىاجحاهر"كتابهنىالبيرونىهـيذ!لر

،اليثتات"بعد!وعثرينإحدىعددـحباتهااصيناالدرمنسبحةالساصانيينللملوككان

نبحسب-المعروفةكتبهمبعددلأنها.الأصفاوعل!أي8ضصارهنسك"يصمونهاوكانوا

فىالحكصةوتكون"فقطوعثرينواحدالأصلنى"اليثتات"عدديكونالروايةهذه

.،الأبتاق"أشارلعددمطابتتههوالعددهذاعندالوتوت

.28،ص"صاكقمربع:دجمدانت-1
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بكلخاصةوصلوات!دعيةجامعسفررهو.الصفيرأ!بستاقأى:أتع!عااعددأ-"

والمرضالصحةوأوماتالعامفىالدينيةوالأعيادالشهرمنالمباركةويالأيام،اليومعنومت

والزفالى.رالزواجالعباداتأحكامبعضعلىكذلكولشتمل،الحياةفىتعرضالتى

منوشالفللسباطينالمفادالقانونأى(vendidad)الفانديداتأوالواندكدات-5

وتفاصيلالزرادضتيةالديانةمحتوياتعلىللوقوتمرجعأهم!لعد.فصلأوعصريناثنين

)؟(.+ثراثعها

:الأ!ستاقشروح

أضعلقداكبرالأصكندرأنحيثفقدتقد،الأبستاق"كمبمعظمبانالقولسبئ

منالأبشاقوكانالقصرفىماكلعلىفأتت"جمثدبتخت"السلطنةمصرفىاليران

منها.العلسالتعمترجمواأنبعدمنهاجز،ذلكبعداليونانيونوأحرق.محتولاته

أردسير"عهدنىرتبتالتىالأ،ستابجحالأضكانى،الأولبلاض5أمرأنومعد

الشروحعليهتامتالذىالمقأوالأصليمثلمجموعهفىوهذا.)2(الساعانى،الأول

8"الأبتاقسروحوترجع.الزرادستىالدينورجالالكهنةيدعلىتاليةمرحلةفىوالحراضى

Pa-لولشث!والبازند"ل+شقزالزند"اسمعلمهايطلقمجموعاتثلاثإلىشروحهوضروح

القليل.إلامنهاإلينايصلولمالروحمعظمفقدوقد"و"الأياردة

اللفةوهى،الفهلويةباللفةدونوقد،للأبصتاقالمباسرال!ثرحفهر:الزتدأما-؟

الفارسيةوهى"الأبستاق"بهادونالتىاللغةعنوتختلف)الوسطىمراحلهافىالفارسية

الذىالعصعرعنطوللبأمدمتأخرعصرنىألفأنهعلىدليلوهذا(القديمةمراحلهافى

الأولفلوجيسسعصرفىتلربنهنىبد.أنهوالراجح.مرةلأول"الأبيتاق"فيهألف

الثانية.للمرةوتدوشه،الأبستاق"جمعنىءبدىحينصا(ق.م87-51الاول)بلاض

القرنمنتصفحوالىأى،ساسانبنىعهدأواخرنىإلاتدهـشهيتملمأنهكذلكوالراجح

الميلادى.السادس

نزلكليهصا"الزند!و،الأبستاق"أنيعتقدونالزرادضتيينقدامىمنكثيروكانهذا

الأصلىالكتابهوالزندأنفيزعمائكعابينبينيخلطيعضهمكانلقدبلءالسمامن

فدادثت.
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كبوقد.،الأبستاق"لشرحثرحأى،،للزند"تفسيرفهو،الهازند5وأما-2

ىأالهبريينوالثالثالثانىالقرنينحوألىالعربىللفتحالتاليةمراحلهانىالفهلولةباللفة

نأيعتقدونالزرادثتيينبعضوكان..الأرجحعلىالميلاديينوالثامنالسابعحوالى

نفسه.زرادثعتعملمن"البازند"

للبازند،"شرحفهوالدالوفتحوكسرها.الراوفتحالهمزةبكسر،الإ!اردة"وأما-3

)1(.،التنسيرلتفسيرتفسيرأوالشرحلشرحضرحأى

الزرادشتبة:العقمدةأسول

...أخلاقىتشرلعىجانبثمتمبديةوأخرىعقيديةجوانبعلىالعقيدههذ.اضشلتلقد

ومصيرالأخرةوالحياهالعالموخلقالوجودأصلونالثاللاهوتمائلمنالعديدوتلمت

تفصيلا.لهصنعرضمماةالموتبعدالإنان

وعرفوابل،وتأليههاالطييعةتوىعبادةزرادثتتبلالفرسبينئاعلقد:الألوهية

.الأصنامعبادة

رب"أهورامازدا":هوواحدإلهعبادةإلىتدعوأصلهافىزرادشتدعوةترجا

لهولانهاية،لهحدودولا،لهلاثكلالذىالمحركوهو،والررحوالماده.والحياهاالخليقة

.)2(الأزمنةكلفىالثريةكلعلىيرىالذىالكوننموزج،الأبدىالقانونفى

هـيدكوهمالناسعلىيعلنهاالتىالجديذدعرتهللناصثارخادعوتزرادضتهـلواصل

لاعتناتها.

بهاتبشرالتىالجديدةالعقيدةهذهماهى-،كثتاش!بلاطفىالكهنةكبيريساله

.s'الأولينآبائكعقبدةولينبينهاالاختلاتموطنهووما...الرجلأيها

والذى.دديمةعقيدلتحيينولكن...جديدةبعقيد-لأثرأجىءلم:زرادشتأجاب

أجلمنوهى...حفانلبستللأصنامعبارـتكمأما...خيرلهذاوهوالحالقحقيقةهوأعلمه

شر.ذلك

.0،10141ص.ساكقهربع:وافىالواصدعبدعلى.فى-1
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زاثفةاألهةوالنجوموالجبالوالنارالشصسآلهتناانتعنىأ:الكهنةكييروسأله

مثل.الإ!قعلىآلهةليستلأنها...زاثفةآلهليستفهى...كلا:زرادشتأجاب

الحقيقةههىهدهإناالرصلهوبأنهالبيتتصفونهل...بيئايبنىالذىالرجلمثلذلك

الخالق.صنعمنهىبل،الهةليستوالجبالوالقمرفالثسى

الخالق؟ذلكهومن:الكهنةأحدوصأله

الواحدأجمههوهذا)1(للمالمالأسوالحاكمالحكعةإلهأهورامزداإنه:زرادث!تقال

والرئا.الرحمة!لامل،القوىكاملالعلمكاملإنه"،أهورامزدا"التامبالكمالالموصوت

ومابحياتمخاوقكلوممد،الإشانىالجنسأبووهو،كلهالكونخالق.الإنسانلبنى

القبةهنههووكساؤه،عبناهوالقمرالشمس،الكونءبهاوهوالنورهوجسحهبهيعيش

لتثىهالأرضوخلق،النورلتبعثالسصواتصنعالذىهو،هالسماتبة.الزرماالصلبة

تقعأنالصصاءوأمسك،ممرهافىالحصمسوتاد،مجراهاللكو)كبرسمالذىهو"الحياة

فىيتحكمالذىوهو،والنباتءبالمايمدالذىوهو.تزولأنالأرضوأمسكالأرضعلى

قىهـصبث،الزرعنىالركبةالإنسانفىبعث،أهورامزدـا"...والسحابالرلحسرعة

وتكسوهاالحياةعناصرتؤلفالتىالطبيعيةالقوىمجموعةهوكلحة،ونىالنموقوةالبنور

والإرادةوالقلؤوالبقاهالتدلمبصفاتالممصفالواحدابه،خيركلمصدرإنه")2(بالجحال

مافىحقيقةيعلماالأبصارولاتدركهالأبصاريدركوأنه،للحوادثوالمخالفةوالعلم

الابستاق،"فىيطلق"اهورامزدا"و.حقيقتهمعرفةإلىأحدولايملوالأرضال!صاوات

الفارسيةفىمعناهبدلننسه،اهورامزدا"اسع!إنبل.الصفاتبهذهالمتصفةالذاتعلى

أتا:الترميبعلىومعناها(مزدا)و(اهو)وهىكلماتثلاثمنمركبفهو.ذلكعلى

.(r)،الكونأوالوجودخالقوحدىأناأى،خالق-الوجود-

:نيقولالبصيؤونورالعونمنهولطلبيناجيهأمامهزرادضتيقف.الواحدالإلههذاإن

منفن!.لهالسانىيجدحتىايخرالفكرطريقعنثراثعهالحكمةخالقيعلمنىأنأرجو.

.992ص.ساكقهرجع:مظهرلجعان-1
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إلىتأتىحتىلكالتسببحاصازنىالقويةالمشلئةالمطهصةالجيادأسرعساسرجأجلكفمن

التقوىكحميةعرفتهـياشعار،لعونىمستعا!وتكون،والخيروالفكرالحق-يامزدـاهنا

يجهدوأمامك.المؤمنبصلاة،الحقأيهاأئت،أمامكمب!وطتينبيدينأمامكسأمثل

!لنتولو،والفكرالحيرباعمالوالحقيامازدالكوأسبحأتدمالصلواتولهنهالخيرالفكر

التىالأعمالتلكالسبيلبننسالعقلاءحمايةنحوالتفكيرلابحهإذنأرلدكصامصيرىسيد

العين-فىثمينةهىالتى-اطيرالفكرأيها-وتلك،تبلمنتمتالتىوتلكإليهاسأصل

ساعلن.وأهورامازدااظقأيهالكتسبحجميفاهىالوضاحالأياموانبساقالثسسأشعة

خالقيتمأنوأرجو،وقدرةقوةنىمادـاهتكذلكالحقأيهاوأظلامازدالكمادخاننسى

.،)1(لإرادتتامةاصتجابةهوماوكللمحتبئاالحبربالفكرالعالم

هنهالتوحيددعوةظلتهللكن"أهورامزدا"الواحدالإلهزرادضتصورالنحوهذاعلى

توحيذايكنلمالتوحيدمناللونهذاأنوالحقيقة؟زرادثتبهاقالالتىطبيعتهاعلى

قى،أهورامزدـا5صورلقدالإلههذايغيصعنيتخللمزرادضتأنذلك...خالفا

فىوأدخله،الإلهىالتجلىلهذارمزلمجعلثم.فارسلهفبةروحهوإلهىإنسانصوره

الآلهة.بتعدديقولونوعادوابعدهمنأتباعه.جاثمالشرصانعآخرإلهمعوتتالصراع

.؟ذلكحدثكيف

سبعأومظاهرسبعةزرداشتوصفهكما،لأهورامرزدا"وكان7:"ديورانتvيقول

ولما.والحلود،والخير،والتقوى،واللطان.والحق،الطيبوالعقل.المور:هىصفات

أضخاصأنهاعلىالصفاتهذهفسروافقدمتعددهأرسائايعبدواأناعتادواتدأتباعهكان

يإشرافعليهوسيطرونالعالمخلقواالذين(الخالدينالقديسينأواصبثناأميثا)صموهم

الوحدانيةفانقلبتالمسيحيةنىماحدثالدينهذافىحدثولذلك.وإرضادهاأهورامزدا

جفرى"يقولالسياقذاتونى،)2(المعبعامةلدىثركامؤسسهبهاءجاالتى،الراثعة

أفرادلم.زرادضتعرضهاالتىإلخ...والخلودكالاصتقامةالإلهصفاتوتصبح":"بارندر

أمهراسباند"(المقىيونالملاشكة)ال!عةالخالدوننهم.بالفعلكذلكتكنلمإن.متميؤ

.167عى.صامقمربع:افيد.-1
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Amahraspands،طقوسفىخاصةمكانةولهم،الإلهعرشأماميبلسونوهم

إلخ(...والماءوالترابالنار)العالممنهايتالفالتىالعناصريحرهـنلأنهم،الزرادشتيين

Ya-اليازات"أوالطاهرد!نأيفافهناك،الوحيذالسصاهـلةالكاثناتهمفليسواذلكرمع

الملاتكةووضعالموجوداتهذهوضعبينالمقارنةماتمتوكثيرلم.المعبودةالموجوداتأو"ثاحتز

النطرمةالناصيةمن"اليازاتوعددـ"،المسيحيةالديانةفىالملائكةمنالعلياوالطبقات

هىالمافىةفىكانتوتد،حهيصنةشغصياتبعضهاتكونأنالطبيعىمنولكن،هاثلعد!

معارضةفىهناككانرأنماذلكعندالاهربتوتفولم.،)؟االقديمةالآهـكةالثعخصبات

هذافى!لانولعله)يعتقدالتقىالفارسكان"إة،شريرةأرواحضياطينالملات!كةهؤلاه

والقديسينالملاتهـةهؤلاءجانبإلىجموجدأنه(الثياط!فىالبابليينيعقيدةمتاثرلمالأعتقاد

خبيثةأرراحأو(ديو)ش!ياطينسبمةبالفضيلةالتحلىعلىالناسيعينونالذينالخالدين

فىاللمرأبدوتثتبك،والخطاياالجرانمبارتكابالدوامعلىالناسوتفوى،،الهوافىتحوم

منالزمرةهذ.كببرركان.والملاحالهقمظاهرمنمظهركلومع،أهورامازار"معحرب

وهو.الصفلىالعالموحاكمالظلمةأمير"اهرمان5أو،مينبوما-أنكرا"الثاطين

عنفكلرمهأخنواأليهودأنيلوحوالذى،الرفملعنلاينقطعالذىلثيطانالأصبقالطراز

الأفاعى.خلقالذىهو"اهرمان"أنذلكمثال،المسيحيةعنهمأخذتهاثمالفرس

،واللواطوالخطيئة،والجريمة،والظلعة.هوالثتا،والنط،والجراد،المؤذيةوالحشرات

الجنةخربتالتىهىال!ثيطانأوجدهاالتىالآثاموهذه.الحياةمصائبمنوغيرها،والحيض

.،)2(البشرىللجنسالأعيينالجدينأهورامازداوضعحيث

بإلهتقولكانتأنفبعدالزرادشتيةالعقيدةعناصرأحدالث!ناثيةنحوالاتجاهأصبحولهذا

المطلقالخيرممابلففىولصارعهينازعهآخرإلهالواحدالإلههذاممابلفىطهر.واحد

الديانةفىإلايظهرلمالاتجاههذاأنإلا.،أهرمان"المطلقالركان"أهورامزدا"

وأمعنويةدـيانةأصبحتأنإلىالأخيرهعصورهافيالأمربهافانتهىالمتأخرهالزرادشتية

،أهرمان5والآخرللخيرإلفاوتجعله"أهورامازدـا"أحدهما:الإلهينبوجودتعمقدأىثنوية

.911ص.صابقمرجع:كرنصرجنرى-ا
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علىالسيطزإلىيرمىكليهمالأندـانمااغا!بينهماأنوتعتقد،للشرإلفاوبحعله

الععر-أوالهبثومعنا.انكرامينو()الأصلفىوهو-هنا،اهرمان"انمع.العالم

ولكعه،لهث!ريكأنهعلى،اهورامزدا"مقابلفىللزرادضتيينالمقدصةالأسفارفىلايذكر

الزرادثمتيةالعقبدةأصليكنفلم.الحيرلةأوالتلحيةوععناه،سبنتامبنو"مقابليذكر

مبموعةإحداهصا:المتضادهالقوىمنمبموعتانأومتضادتانموتانفيهاكاناوإنم،إلهان

صقيقعلىهـدممل،سبنتامينو"جميغاإليهاهـلرمز،والحقوالحياةوالنررالحيرقوى

والئ!باعة.،الحكمة:وهىالعلياالسبعالفضانليمثلونتدسيونهلانكةسبعةأغراضها

،والموت،والظلام5الئرقوىوالأخرى،والكرم.والأمافة.والإخلاص"والعدل.والعفة

علىولقوم"أهرمان"إلىاصمه!ولالذى،انكرهمينو"جمعفاإليهاهـلرمز،والخداع

،النفاق:وهىالرنيسيةالإنسانيةالرذانلتمثلخبيثةصياطينسبعةالاشةمقاصدها!قيق

.،)؟،الارواحوازهاق،والظلم.والبخل"والجبن،والخيانة،والخديمة

التوحيدإلىوالدعوةالآلهةتعددعلىبالثورةالزرادستيةبدأتنقولماسبقعلىءبنا

التعددية.نحوالاتجاهإلىبدأتحيثمنرانتهت

:الموتيعدالإشانومصيرالآخرةالحباة

وأكدتلةوالعطرالمحبةالإنسانى5الإخاعنتعبيرأصدقالزرادثعتيةالديانةعبرتلتد

والحصر.الحيربينالأبدىالصراعوصورت.الملياالمثلأوالخلقيةالتيممنكثيرعلى

المسئوليةحددتالوتتذاتنىأنهاإلا،التحرردرجاتأتصالإنسانيةالإرادةومنحت

عنالمسئوليةتكونمابقدرالهربةمنالإنسانيمتلكمافبقدر؟والناسالعالمتجاهالإنسانية

منطزوهوالتنقيةصراطإلىالأرواحتقادالأعمالولحسب"5الجزايكونهـسالتالىأفعاله

،4السمافراديسنيدخلونالاعلىإلىنيرقونعليهيمرونالصالحةالأعمالفذوو-جهنمنوق

بهفيلقىالصراطفوومنيسمطالأعمالاليىءالرجلولكن.السرورومنزلالنررموطن

سيثاتهمنتولدعفاركتتعذيبهوشولى،والدموعرالعنابواظلمةالذعرموطن،الجحيمفى

تمةإلىالفضاثلتصلوهنا-السيثةوأعمالهالسيئةوأتوالهالسيئةأفكارهوهى،نويهوة

الرذائلعلىيقضصوتالنهايةنى."رانكارهاهزيمتهاإلىالرذائلوتصل.انتصارها

.21،صر.صايقمربع:الراحدعبدعلى.رو-1
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فىموتلابكونثم،والمعاناة،المرضبفنى،بفنىسوفويؤلممنهبعكىماوكلنهائئا

وتستانفالأعمالترتفعسوت،المسيئونويعاقيالصالهونيثابأنبعد.الثانيةالحياههذه

جباللامنبسطةالأرضستكون،هالسماملكةتقومحبثالأرضهذهعلىئانيةمرةالحياه

كانواالذين،سيختفونفارسأهلروعواالذينالنهابون،ولاثلوجحرولاولاوهادفبها

الناسفتسلبفومهامنتنسابكانتالتىوالرلاح،القطائعفبنهبونالجبالءورامنياتون

عدلأ!للهاالحباةستكون،المتبلةالسماءمملكةفىوجودلهميكونلنأولئككل،صحتهم

ليس.أبديةحياةلأنهاذلكبعدموتلايكونثموالأحقادالحوتمنضالية،اثلاممنخالية

داشةأبديةستكونالمخلوتاتيملولامعاناةحماقاتولاكذبولاخلافاتولاعللمنيها

.،)1(الأعلىالحاكمهووحدهالنورإلههـلكون،الحياة

العطيم،التحكيميوموالأثرارالأخياربينيفصلالذىلالعادالإلهعنتتحدثعقيدةإن

خير.هوسلطانأيلشععأزنيكافتح.الحيا-فىسلوكهمللناستضيطالمقيدةهنهمثل

الطريقينذهنبصفاءتامل

لنفسهيختارأنامرىءكلعلىيتحتمفبينهما

(الحسابيوم))2(العظيمالتحكيمفىأمرنافىسيتقرربماعقدئاعالما

تقرر:الديانةهذهأنالقولخلاصة

والعدلوالمراطالحسابعلىتؤكدكسا.الاخرهالدارفىالموتبعدوماذا:الموتحقيقة

فىالإن!انأنوكيف.والأشرارالأخبارومصيرالآخرهفىالثانىوالميلاد...والناروالجنة

بالراحةوشعمالمعاناةألوانكلمنيتخلصالمستنيرهوالأتوالالطاهرةبالأعمالالآخزالدار

الأبديه.

الزرادشتمة:نىوالفضلأولالأضلاق

وجعلتالرذيلةوهجرالفضيلةإلىبالدعؤتهتمخلقيةرسالةزرادضترسالةكانتلتد

بينورلطت،تحقبقهفىونجتهدإليهنسمىأنيجبالذىوالهدتالقصوىالفابةالخير

!:هوالأبدىالخلودإلىالموصلالطريقوأولالخيرنعلهـيينوالطصأنينةالسعاده

.05015ص،يقطمرجع:ثلبىالجليلعبد.د-ا
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الحقةالمعرنةطريقعنالخطامنالتخنصفى،زرادضتعندفالعدالة.العدالةطريق

نإن+الإلهىالأبدىالتناصقإلاهوإنالمعرنةهنهعنبكفالذىوالنورصعوابماهولكل

الإلهإلىمتجفاطريقةينسجحىنسيجإلاأجمعالعالموما.+اللهتعرت"الحقتعرت

تانون"الأسمىالحقااتباعاللهمعيتحدأنالإناني!تطيع.:زرادثتأعلنوكما.الحق

اللهب"يسمونهبماالحقمعرنةخلالالعدالةمبدأإلىزرادثتأتباعهـسرمز+العدالة

اللهوجه"عنبعبرهو!انمااماديةنارأنهعلىاللهبهذاإلىننطرألاهـلجب".المقدس

ئورهىاللهمعرفةإلىالطربقفىعلامةفاولذلكوعلى."الإسانقلببسكنالذى

.،الحقنارتنذيهالذىاللامعالعدالة

هىإنكلهافحياتنازرادثتصرحوكما.التعاونفهواللهإلىالطريقمعالمثانىأما

إلىالطرلقفىالثانيةالعلامةفإنثمومن.بعصابعضنابخدمةفيهانقومجريثةرحلةإلأ

فىالصدقهوالطرصقمعالموثالث،)1(البثرلةنىأخوتناخدمةخلالاللهخدمةهىالله

الله،يغدعأنلايتطيعولكنه.صاحبهيخدعقدالهقغيريقولالذىالشخصلأنالقول

بعباؤ"حديئكنىأيضئابلتفكيركفىفقطليسضريئاتكونأنالضرورىمنفإنهولهذا

.)2(للخلاصإيجايىطرمقولكنهاصلبيةالزرادثتيةالديانةليتأخرى

هى:خصالبستالتحلىإلىدعىزرادثتأنالقولومجط

دنسماهوكلعنوالبعدالنظافة-2والعولوالكلمةالفكرطهارة-1

النافعهبالحصوانا!الرفى-،والملببالفعلالإحسان-3

النافعةبالأعمالالقيام-5

بتملبصهمالتعليممحصيللمملايتيسرالذينماعذ-6

إلىتسعىإنسانيةديانةالزرادثشيةمنتجعلالحصيذالأخلاقوتلكالطاهزالروحهذهإن

أعلىنىبالننسوترقى.توىبرباطالأتباعوترلطوالتعاتالمحبةروحتسودهمجتمعبناه

.والطهارةالرقىدرجات

.،2-22عى.طكقمرجح:ترماسهنرىد.-1

.8،ص.طكقمربع:ضلىالجيلعبدد.-2
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والشرائع:العيادـات

الزرادثتية:الديانةنىالعباداتأهممن:العيادات-أ

العلياهالقؤتلكللناسيمثلالذىالعنصرهىالأرضفىالنار":النارثدسى-1

طاهزمهلكةمطهزقؤأبفعاهىبل.نحسبأزلئاأبدباسازخاأولعاعنصرلملبستذيى

عنالناسيتصورالتىالصررةتلكتبدروهكذأ...النسادإليهايتطرقأنلايمكننافمةنقية

فهم.كييرخطأالفكرةتلكأنيؤكدسأهمبينما...الناريعبلرنزرادثتأتباعأنأجلها

الذىابهلقؤرمزلمالصسسجانبإلىيرونهاولكنهم.إلفامنهايتغذونأوالنارلايعبدون

لأنها"كبرىجريمةالحقالحيرالواحدبالإلهوالثركالوثنيةويعدون...أحديراهأنلايمكن

.أهورامازداالواحدوحدهمبداإنكارتتضعن

ذلكأجلوهن...كرمزمقدصةلأنها.ولايعبدونهاالناريقدهـنأنهمالزرادشتيونهـلقول

بالممىمضطرمةالناربشعلةبالاحتفاظأكتافهمعلىزرادضتألقاهاالتىالتبعةصصلوا

نىتاججهاجوارإلىصدورهمنىتتاجبمرلبملونهاأبدلميوتدونهافراحوا.والمعنوىالرمزى

الدلنرجالعلىوأددسهاالراجبا!أهممنلص!ر"ه!كلنىالنارسولحدوعندعا...المعابد

ليقدمواأليومفىمراتخسىالهيكلإلىفيأتوا،ائمتعلةنارهاإبقاهعلىدانبينيعصلواأن

رائحتهاالهيكلفىفتنتشر...العطريةالموادمنوغيرهالصندلخثبمنلموقوالنارإلى

اخيرنىالتاملإلىالناسبهايدعودينيةعباراتالكاهنيتلومرةكلوفى،الزكية

عنها.تحدثناأنسبقوقد،)1(الثلالةالزرادضتيةجوأهروهىالصالحوالعملالطيبوالكلام

رخاصتهم.الزرادشتيينعامةيمار-الزر)دشتيةعندالمبادةأصولمنأصل:الدحاه-2

الخير.وتوىالمقدسةوالأرواحوالملانكةالإلهإلىبهايتجهونأدعيةوهى

الضمى،شروقعندواحدهتقام،المقدصةالنارحولصلواتخصستقام:الصلا--3

الصلواتهذهبينللخمسالمكملتانالعلاتانوتقم،الغروبعندوواحد.،الزوالعندرواحدة

معالملهمليبينواالمصلينعلىالدينرجاليلتيهابعظاتمنهاصلاهكلوتختتم،الثلاث

.)2(اللهطودوتعدىالمعاصىمنويحذروهموالففبلةاطيرطرقإلىهـلرضدرهمدينهم

%rعى"!اكقمربع:مطه!لجحان-1 r.

.71،ص.صابنمرجع:وانىالراحدعيدعلى.د-2
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الزرادضتية:عليهاحرصتالتىالتشريعاتأهممن:الضراثع-ب

خيربمحراثهالأرضيثقمنأنالمقدصةنصوصهافحن.والإنتاجالعطعلىالحث-1

.والصلواتالأدعيةمنآلافعضؤيقدموممنالقرابينهنألفاقدمممن

والنظافة.الطها:-2

تاطفا.!رئماالانتحارتحرم-3

.الزوجاتتعدوعلىو!ثتادـر!للعلىواببالزواج-،

أعلىالمتزوجان،زرادث!ت"إلىأوحىقد8أهورامازدا"أنالأبستاقفىوروقد

اللهعندمنزلةأعلى(وزوجةأصره)ييتلهمنوأن.عنيفاتقئا!لانولوالأعزبمنمنزلة

)1،.،خلفلهلشممنمنزلةأعلىخلفلهمنوأن،بيتلهلشممن

أمورمنزلكوغيرحفرهنىوالشعرالأظانربدننالخاصةالشريعاتمنالمديدوهناك

.الحياة

:Zuravanism:افدلانية:ثانيا

منمستمدةدينيةفرقعدةوظهرتزرارثتوفاةبعدالزرادثعتيةالديائةتطورتلقد

.باهورامازداومقيدةزرادنتتعاليم

:الفرقهذهبينومن

النرقة:هذهتعاليمومبمل.زرتانالأعلىالإلهإلىنتةالزوقانية

،زورقان"الأولالأعلىابههومضتركداحدأصلإلىالشروتؤالخيرتوهرد-ا

والثر.الخيريمودإليهالذى

.والمكانالزمانحيثمنمتناهلآهوurvanismزرقان-2

الإبحاب:الصفاتأوالأوجههذهوتمثل(الأرلمةالوجوه)ذوابههوزرقان-3

العالم.عصورتمثلكصا.اللامتناهىإلىوالعودهوالئغوخةهوالميلاد

والصراعالعالملحكم،أهريمن"و،أهورامازدا"أوجدالذىهوالأعلىالإلهزرتان-،

عليه.

.9،1عى.الايقلمربعا-1
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الزمنإلههوواحدإلهأنهعلىزرتانإلىبالنظرالتوحيدعلىالزرقانيةأكدت-5

ائبمر.مصيرعلىالمسيطروالقدرالمتناهى

الهطأأوا+لحراتفىبكمنإنماالبشرىالجنسفىالأساسالثرأنالزرقانبونآمن-6

صوؤفىوعقلما،الشهوةصوؤنىمادئايتجلىالذىالجشعأو(الأفقضيقاو)العقلى

الجهل.

العالم.فىالصرورمنللكثيرالمباصؤالمصادرهنالنياءأنالزرقانيةترى-7

.1(العقلى)الخطأأوالانحراتطريقفىللرجالبفوايتهن

هىرافاجديدلمدينالاتمثلأنهاعليهنؤ!ددأننحبوالذى.الفرتةهذهتعاليمأهمهىهذه

الزرادضتية.داخلدينىإصلاححركة

ا"أول3*ذأكالمتريةالديانة:ثالئا

تماليمها:ومجطMithrasمتراالإلهإلىالفرقةهذهتن!ب

الإلههناوجوداستمروقد،والشىالنورإلهوهوتديمإلهMithrasمتراالإله-ا

-22)%الساسائىالعصرفى،مترا"أصبحفقد،الدبنىبإصلاحهاالزرادضتيةظهوررغم

.(2?السريةالهلينسميةالعقاندفىالمركزىأوالرنيحعىالإله(م065

،والنظامالحقيحفظالذىالإلههوومترا.الاتفاقأوالعقدتعنى"مترا"كلصة-2

وجميع،والمعاطلة،والتكبر.والجشعوالففبالرتوى:المفرتةالقوىعلىوغضى

والبثر.الآلهةمنالاثرار

وهمالمحاريونلهيتعبدالذىوهواجبارتوىمحارببأنه،مترا!الإلهيوصف-3

المعركة.إلىذهابهمتبل.جيادهمظهررعلى

.المرتبعدالأرواحتاضىأصبحللحقيقةحارضا،مترا"كانلما-،

الثيطان.حكمنترةتنتهىمتىيحددالذىفهو،والعقودللاتفاتاتالهافظكانولما-5

تاهـسخ:خبنةمح!د.دوكذلك42105211ص.الدينبةالمققمات:يارنمرجفرى:انالر-ا

.681ص.بانالأد

.111Nصالايقالمربع-2
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وكان"مترا"بهابقومبثورالتضحيةهوالعبادةهذهنىالأصاسىالاعتقادكان-6

واحد.انفىونداءخلاماعملأهذا

الرومانية.الإمبرأطوريةبلادمعظموفىالصفرىاسيافىالعقيدةهذهانتثرت

Mandeansالماندهن:رايفا

.ا!رأقجنوبنىموجودةلاتزالصفيرهنرتة.Nazoreansالنازوريونأوالمانديون

زكريا(بنيحيى)المعمدانيوحناصلالةمنأنهمأعضازهاهـيدعى"لإيرانومجاوره

)1(.أور!ثليمص!قطتبعدما،Parthiaبارثيا"إلىنرواأصملافهمأنهـستتدون

فىخلطوا،باللهالعارفينمندينبةفرقة"بانهمالمانديونكاملمرادالدكتورهـمعرت

عليهاوأدخلوا،الفرصووثنية،البابليينووثنيةوالنصارىاليهودمذاهببينتعاليصهم

،المعمدانيوحنا5زكريابنيحيىمذهبعلىأنهمبدعونوهماالإسلامتعالبمبمضأخيرلم

أخذواهاجروافلما،الأردننىيف!سليحيىكان!لصاالأردنفىيفعسلونكانواولذلك

وأنالنصارىمنفةI4,Jاهلأنهمأيصايزعمونوهم"الأردننهرءماوكلنهركلبسمون

بلنصارىيكونوالمالواتعفىولكنهم.والروحانيةالدينيةالأثياهعنخاصةسرفةعندمم

و!كعبهماليهودحارلهمكصا،الكنيسةفحارشهم،واليهودالنمارىعلىيعترضونكانوأ

منأخذت.أجزاوفيه،الكبيرالكنز"كتابوأهصهاقليلوعددهادينيةكلهاالباقية

بجمعبدأواأنهمهذامنوشهر،المعرفةأهلتولومن،والإصصلاموالنصرانيهاليهوديه

،الكتابأهلمنأننهميعدوالكىالعراقالمسلميننتحبعدالدبنبةوطقوصمرواباتهم

)2(.الإسلامماتبلإلىترجعالتىكتبهمكلضاعتوقد

تعاليمهم:أهمومن

لاشكلالذك!الأعظمالكائنبأنه،المطلق!يصنون،بالبشرالإلهتثبيهيرفضون-1

.،العظيممانا"و"العظصةجد"و"النورملك"بوللتبونه،له

I-271ص.سأبقمرجع:كارنلربنرى.

صنة.الهلالدار.كاملمراد.دوتعليقمراجمة،المربةوالألناظاللنرسةالفلنة:فيمانجرجى-2

9691.ULIص.شية%rY5 r.
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صدرتالتىالموجودـاتأهمومن،النورملك"عنفيوضطريقعنالعالم!لقتم-2

'Mandad"هايىمانلاالمغلصهوعنه Haye،(الحياةمعرنة)أو.

.السصاوىالعالمنىبقابلهمالهالمادـىالعالمهذافىضىهكل-3

النورمنشفاعوأنها،المنفىفىفهىالعالمفىتكونعندماالروحأنيمتقدرن-،

الخلق.بدابةمظالمادةصبين

الماسبكا"طقوصممارصةطربقعنالسبنهذامنتتخلصأنالروحتستطيع-5

Massiquta،ممارصةطريقعن،النورعالمإلىالروحتعبرحيثالصعودأوالارتقاءأى

الثخص.وناهعندالصصهيرةالتطهرشعانر

المانديةالعبادةفىهامبدورتقومنهى،الدينىمفزاهلهعصوفاالأيدىمصافحة-6

1)كوثتا"!سع4تعرتحيث ، Kushta).

المانولة::ضامسا

تعتبركديانةوهى...،فاتكبنمانى,أو،فاتقبنمانى"إلىنبة:الملاسوية

فىفهى.بينهاوألفأخرىدياناتهناقتبسأنهأىمركبةديانةوهى"للزرادثتيةامتدادلم

بالإضافةالبابليةالاساطيروبعضوالمسيحيةيةواليهودالذرارضتيةمنمركبخليطالاصل

الفنوصية.والآراهالافكاربعضإلى

:)الد!انةهكعؤصسمانىهوهن

التىالنهرينمابينبلارنى!ثبابهوتفىملكيةبارثيةأسرةمنم،27-216مانىولد

عنهويقولكماولد.الرئيسيةالدياناتمنكثرةنيهاتنصهربوتقةالوقتذلكنىكانت

فوتقيدعىوالدهوكان،بابلمنبالقرب،نوسمردـى"باسمتعرتقريةفىنفه

)2(.بابك

بلادجنوسنىنشأ"حيثمانىترعرعأساسعأدورلمفيهالدينيلعباجتماعىوسطفى.

بوضوحتلقىوهناك،المندكيةالطانفةبلاشكهىسدانيةعنطوسيةطانفةوسطفى.بابل

)3(."لمتقبلهبالنسبةحاسمةكانتمؤثرات

.281عى،ماكقمربع:كارنلربفرى-ا

.912ص.الا!قالمرجع-2

.2،ص.11A0،حاندار.زكارصهبلد.وتعلبئترب!ةوالمانوتماش:نفرينوابدببر-3
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922-228سنةهلاوكان،الأولىللمؤالوحىأتاهسنةع!ثرهاثنتىلمانىتمولما

عصاتعالى-اللهوهو،النورجنانملكمن":تولهعلىأتاهالوحىبانالفهرسويروى

فمال،المركنوممناه،بالنبطمهوهو،الموم"لسمىبالوحىمرجاالنىالملكوكان-لموله

نألكيانولم،الشهواتوتركبالنزأهةوعلبك.أهلهامنفلست،الملةهذهاعتزل:له

؟(.)"صنكثةلحدا،تظهر

سنةوعصعرونأرلعلهتمنلما"،المعمدانيةالطانفةواعتزلالمكلأمرمانىواستجاب

)2(.،بامركفتنادىتخرجأنلكحانقد":فقال(القربنأوالملك)،التوم"أتاه

عنهوتروى،بنبوتهتبليغهعندالكاملةالمعرفةمانىمنحتمأنهالنبطيةالنصوصوتذكر+

الفارقليطنزلالتتوسجوشكعلىأررثيرالملككانعندمانفسهاالسنةهذهفى":قوله

بنىوأجيالعصورعنالمحجوبالسرمعرفهلىوأباح(الأولىللمرهاوكلشى،الحى

هذاكل،الماحقةوالحرب"الصراعصر.والظلامالنورسر،والعالىالعميقالسر.البشر

)3(."وماسيكونماكانكلوعلمنىلىالفارقليطأباحوهكذا...لىأباحه

r،1-002سنةنىالعالمإلىائرسالةببثالتفويضوصل Y.الملكةهلمالحيث

أمركومد.لرصالتهواختارك.إليكأرصلنىالذىالربومنمنى،مانىياالسلام*عليك

)،(."جهدككلذلكنىوتخط،تبلهمنالحقوتبمثر،بحقكتدعوأن

نىبارقين.أعضاوالىوالدهإلى،نبوتهعنمانىأعلن،الملكنميحةمعوتمضعا*

51(."عقبدتهإلىومحولهمبابمانهموضن"أصرته

:اللكوةنشر

بينالديكؤهنهينشرأنرأى.هـيدعوتهبهآمنواولمااالأقرلينبعثيرتهعوبئ3ىهانبدأ

إتلييمنأبعدبهتذهبلمرحلتهأنالمحتطومن...بصفبنتهالهدإلىفنمب،الأمم

.57،عى.ببروت.العرفةداراالنهرت:النمبمابن-9

الصنحة.ننىالايقالمربع-2

.43ص.صاثقمرجع:نضنرامدجير-3

.،57ص.صايقهربع:النديماكن-4

.Laص.صادقمربع:نفرينوايدبيو-5
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إلىاى)وتندهارالهندمنالف!ليةال!ثماليةالمناطقإلىإضافةالفارسيينوتورانمكران

منذوامعةالهندمنالفربيةالشماليةالأماليمكانتنقد(بثستانمنهاتالفتالتىالمناطق

المناطقهذهففى...الشدبدالفارسالنفوزمحتق.م013سنةحوالىنىأى؟الهينؤلك

بالتمبيرمفهوئانفسهجعلعلى-العلياالأوسا!بينالأقلعلى-مادرلممانىكانلربما

.الأمالبارثبةبلغتبربده!لانعما

تزيدفترةهناكيمكثأنعليهيكنولم،طويلايدومأنالهندنىمانىلنشاطيقدرولم

وأصبح5اردضيرالملكنيهاتونىالتىالسنةفى+:تولهروايتهفىهجانقد،السنةعن

بلادمنوسافرت.فارسبلادإلىالهنودبلادمنأبحرت.لهوخليفة،علكاثابورابنه

.وخوزصتانميصانإلىبابلبلادإلىفارس

أقاليمإلىهناكمنوانتقل،الحقيقةبابلبلادأى،أضورستان"إقليمإلىمانىانتقل

سابور،المظيمالملكمععلاقاتإمامةفىطيسفونفىإقامته.أثناولمجح.هـلارثياميديا

هذهعلىوحصل،معهمتتاليةمقابلاتبثلاثوحظى،الجديدالملكقبلمناستقبالهوجرى

أبضا،الجديددينهإلىهداهقدمانىكانالذى،الملكأخى"فيروز"يواسطةالمقابلات

و"سحعون"هماتلاعيذهمنواثنان،أبوه:للملكالأولىمقابلتهفىمانىبرفقةوكان

،الث!ابورقان"الأولكتابهالمناسبةبهذهللملكوقدم5(صريانباناسانوكلاهما)،زكوا"

الوسيطة.بالفارصيةكبهالذىالوحيدكتابه-بالمناسبة-هووالذى(ضابوركتابأى)

بنثرلهالسصاحعلىووانق،مانىبرسالةبممقتاثرتدشابورأنالمانويةالمصادروتذكر

قدالعطيمالملكإننفسهمانىهـلقول،الإمبراطوريةمنمكانكلوفى،حريةبكلتعاليمه

ولتمن،الجديدللدينحمايتهالتقديممكانكلفىالمحيطةالسلطاتإلىبتوجيهاتهبعث

نأعلىووافق،كبيرةبحفاوهاضقبلنى.ث!ابررالملكأماممثلت.:قائلأسيرتهفىعلينا

."حاث!يتبينمعهأعوائا...كذلكوأمضيت،الحياهبرصالةأبثروأن،بلادهفىأتجول

قلفاشابررالملككان+:قائلأالعظيمالملكمعالحاسةالأخيرهمقابلعهعنذكرصاتههـلروى

التالية:بالعبارات،البارزينالأ!ثخاصجميعإلىعنىودفاعتوصيةرساثلفكتبعلى

دورلمثصابورلعب)1(هكذا"عليهيعتدىأو،أحدلايخالفهبحيث،عنهودافعواصاعدوه

.8،ص.الصايقالمرجع-ا
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فقدضاكورأخوىومهرضاهنيروزمنكلدورإلىكالإضافةومساندتمانىدعؤنشرفىهام!

حصاصا.وأشدهمأنصا:أموىمنكان

العقاثدمر!دز!دائتالتىبابلفىالأمرأولانتشرت"الديانةهذهأنالقولخلاصة

الفريىالثسال)النبطهـللادوفلسطينسوهـيةإلىذلكبعدانتقلتثم،المختلفةوالديانات

وفى،ومرطاجنةطرابلسإلىانتقلتومنها،بعدفيمامصرفىانتضرتثم،(العربلبلاد

كبيرلمعددلمأنكما،وإبطاليا(الحالبةفرنسا)الفالبلادفىالديانةهذهراجتالومتنفس

اسيافىأتباعالديائةلهنهبقىوتد،الميلادىالسادسالقرنحتىاعتنقهاقدالرومبلادفى

)9(."العباسيينالحلفاءعصرحتى

الديانة:هلهثىاثمسةالكب

فىالمطبقةالكتابةحروتواستغدم،الرلانيةباللفةمائىكتب":نفركنوايدجيويقول

هر...أخرىبلنةكتبواحدكتابىععلغيريرجدولم.الثالثالقرنفىالجنرسيةبابلبلاد

وهى:المانولةالعرلعةكعبأهمالقولهذابعديذكرثم،بالثابورقان"المسىالمجلد

مانىعرضالمؤلفوهذا.الأولضابورالعظيمالملكعلىمانىأوقفه:الضاكررلان-ا

خصصثم،بالآخرةللإيمانوتصور،للكونمتداخلتصور:محتولاتهوهن،فيهعقيدت

ألارضإلىهالسمامننزلتدالرحىأنكيفهـفي*اللهرسلنزول"عنللحديثقصلا

علىاثتط!لما،لمانىصلفأنهمعلىهـسوعوزرادث!تبوذاوذكر،مختلفةبعجسيدات

مانى.حياةترجمةإلىإضارة

بالسرلانية.دـونهاالتىالكتبمنالكتابهذا:المطيمالإميلأوالحىالإنجيل-2

وعثريناثنينإلىالسريانيةالأبجديةفىالأحرتعدديعيتماثىبشكلتقسيمهتموقد

وقد"البيينخاتموأنهالميحبهصرالذىالفارتليطأنه،زاتهعنفيهأعلنوقد-صفرلم

لإ!يلبديلانطيرلميكونأنبقصدعقيدتهفيهوأودعالإنجيلهذاأعدتدمانىأنانترض

سصيحىبإلمحبلبفكركانأنهالمحتملومن،بهاالمعترفالمسيحبةالأناجيلكليلفىعيى

بارزلمدورلمشفلالذى"ك+ttenتاتين"تبلمنوضرلرهالإنجيلهذاتنطيمتموقد.واحد

السريانية.باللغةالناطقينالميحيينبينمانىحياةأثناء

ص.طيقعرجع:برنياحن-ا

http://kotob.has.it



الأنكارعالجوقد،الأقلعلىأسفارسبعةمنالكتابهدابتألف:الأصياءكمز-3

اكثرمانىتفسيرزلكفىبما،والسايكولوجىالأنثروسرلوجى"ماندعو.حولالمانوية

صفير.عالمالإنسانأنلموضوعتفصيلا

علىهبوماحوىوقد،بائاعشرثصانيةعلىالصنرهذايئتط:الأسرارسفر-"

.،ديصانابن،هخلفا

قديمةأوصطيةشرقاصطو:اقتباسعلىمانىأتدمالكتابهذافى:الحهايرةسلر-"

باب،السصاعينفرانضكتابيحتوى":النديماكنهـلقول،الملائكةصقوطحكايةهى

.،المخبتينفرانض

الندبم.ابنزكره:الأصما.سلرصام!-6

.(!)الندبمابنؤكره:فرلماطمامحاب-7

النبطية،باللفةنقلهتموقدبمائىوثيفاارتباطاالكتابهذايرتبط:كفالا!ا-8

على-حوىمضىفيصاكبيرلممجلدلمكانقدالمصنفهذاأنولابد.إغريقيةوبترجصة

والهاماته)2(.وثروحهمانىلعقاندصجلأنهأدعىوتد،صفحةخسسانةمنأكثر-الأرجح

)3(.بعدهمنوالأنصةمانىرسائلمنكبيرلمعددلمالنديمابنهـمقدم

المانوبة:المتمدة

التالى:النحوعلىالمانولةالعقبدةأصولالنديمابنيقدم

منهماواحدكل،ظلمةوالآخرنررأحدهما،كونينالعالممبدأمانىقال.:اهوهيه

وله،النورجنانملكالإلهوهو،بالعددليس،ا!ولالعظيمهرفالنور،الآخرمنمنفصل

وهى:روحانيةأخروخصسة.والفطنة،والفيب،والمقل،والعلم،الحلم:أعضاءخمسة

اثنانضيئانومعه،أزلىهذهبصفاتأنهوزعم.والحكعة.والمروة،.والوفا.والإيمان.الحب

والعلم،،الحلم:خمسةالجو.أعضا:مانىتال.الأرضوالاخر5الجوأحلمما،أزليان

.لناروا،.لماوا،والنور،والريح،النسيم:الأرضءعضاوأ.والفطنه.والفيب.والعمل

.0،7ص"طكقمربع:انميماين-9

.1-20180ص.صاكقمربع:نفرمنوايدجر-2

.0،7ص:النهرت:انطر-3
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والسمهوالسموم"والهددق،الضباب:خمسةوأعضاؤهاالظلصةهوالآخروالكون

يلقىوالنور.بينهصالاحاجزالمظلمللكونمجاورالنيرالكرنوذلك:مانىقال.والظلمة

ولافىالسفلنىللظلحةولانهاية،ولايرتهولايمنتهعلؤمنللنورنهايةولابصفحتهالظلمة

عملليتمءجاsalاهوأنهمانىأعلن+:بارندرجفرىيقول.،)1(واليسمر-اليشة

مدالئطراتهنهحتىلكنالحقيقةمنئاقصةشذراتجميغافهؤلاءوالمسيحهـيوزازرادضت

فإذا،إليهالمصتمعينآلهةمع،النوررصل"برصتألهتههانىوحدولقد.أتباعهأنسدها

الإشانفهو،الزرادشصتيينيغاطبوعندما،ي!وعالمخلصفهوالمصيحيينإلىخطابهوجهما

نىالثنانيةوتكمن...يبفضهمانىكانفقدالقدبهاالعهدإلهأما."أهورامازدا"الأول

+)2(.أوليانعنصرانوالأثنان،الطلامأميريعارضه،العالمةأب،نالله؟مانىتعاليمقلب

الدينأنىبلنلانللإسانبنهنىكبف

يمتحئأنالدينفىالدخوليريدللذىينبفى:-"فيقولالسؤالهذاعلىمانىيجيب

والتنثح.الخمروث!رباللحمانأكلوتركوالحرصالثهوهتمععلىتقدررآهانن:نفسه

فلايدخلكلهذلكعلىبقدرلموان،الدينفىفليدخل.والرياوالسحروالنارهالماأذيةوترك

الدينحفظفليفتنموالحرصالثهؤتحعلىيقدرولمالدينيحبكانوإن.الديننى

والمألةوالتهجدوالبرللعطفيهايتجردأوتاتالقبيحةأفعالهبإزاهبوليكن.والصديقين

.المعادـ،31(فىالثنانيةالصورةصورتههـمحوناواجلهعاجلهنىينفعهذلكفإن،والتضرع

الضرلعة:

وصيام،خواتيمثلاثويتبعها.الامعينعلىفرانضعرأصحابعلىمانىفرض*

وتوته،،ونوؤالله:الارلعبالعظائمالإيمان:هىفالفرائض.ثمهركلنىأبداأيامسبعة

الحسةالأم!وقوته،والقمرالثسىونور..النورجنانملكاصمهجلفالله،وحكشه

خسةعلىوهو،المتد!الدينرحكمته.والنار..والما،والنور،لريحوا.النبم:وهى

الصديقين"العقلءأبناالقسيسين،الملمءأبناالمثسين"الحلمءأبنا،المعلين:معانى

'Lbص.سايقمرجع:النديماكن-ا ، LOA.

.912صاساكقمربع:كارنلربنرى-2

.65،ص.سا!قهربع:النديماكن-3
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،الكذبتركالأصنامعبادةترك:العم!روالفراثض،الفطنةهأبناالسماعين"الفيبأبناه

الثكوهو.بمهصتينوالقيام،والسحرالعللوتعليم،الزناترك"القتلترك،البخلترك

.)1(،العطفىوالتوانىوالاسترخاءالدينفى

هى:سبعأوأرحصلواتأتباعهعلىمانىفرض:ال!

المالثةوالصلا،السسىوغروبالزوالبينالثانيةوالصلا"الزوالعندالأولىالصلا-

.ساعاتبثلاثالثسسغروببعدالعتمةصلاالرابعةوالصلا-الثسسغروببعد

بينهصا،لابفطر،يومينيصام،كلهنوؤاالقمروصار،القوسالثسىنزلتإذا:الصوم

فىيوميننوؤاصارإزأيصامذلكبعدمنثم،بينهمالايفطريومينيصاماله!أهلفإذا

حينئذيصامأيامثمانيةالشهرمنومفى،الدلوالثسىوئزلتالهلالأهلإذاثم.الجدى

الث!سى.غروبعنديوم!لليفطريوئاثلاثين

مانى.لمبادىلل!ستبيبينالموصوفةالمانويةالأخلاقعلومجصيحتلخيصيمكن:الأضلاق

وهى:المهررةالثلاشةSignلمةالاضالمةالعوأميعفى

والكلصة.الفكرةنظافة:الأولالتوميع

فلمالحيوانأوالنباتبحياةيضرأنيمكنعملأىالأولالمقامفىيحرم:الثانىالتوقيع

انتصاريعيقتصرتأىهـلحظر،حيوانأىقتلأونباتأىباجتثاثالقيامللمانوفييسح

النور.

.الزراج)2(عنالتخلىذلكفىبماالجنسيةالمماسرةعنالتامالامتناع:الثالثالتوتيع

المزد!لبة::سادسا

زمنفىالميلادىاطامسالقرننهايةعاضالذى.نامذانابنمزدكإلىالفرقةهذهتنب

علىوسارمانىعقيد-منجد!قريبةديانتهكانت...)3(العادلأنوثروانوالدفيروزبنقباذ

بتناول!أتباعهأمرأنهالنديمابنيقولتوالدينيةالفلغيةمبادئهمنكثيرنىمنواله

الصنحة.ننى.الادقالمربع-1

.NYV.126عى.صاكقمرجع:نفرشوابدجبر-2

.1،1ص.الأزهريةالكباتمكبة.وائركينالملمينفرقاعتادات:الرازىالممننغر-3
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وترك.والاختلاطوالمواصاة.والشربواكل،الشهواتبلوغعلىوالانعكاتهاللذات

حرمةمنمنهمالواحدلايمتنعوالأهلالهرمفىصثار!دةولهم،بعضعلىالاستبدادـبعضهم

.النفوسعلىا!كلاموإدخالالقتلوتركالحيرأفعالفيرونالحالهذهومع.ولايمنعهالآخر

ءضمنيمنعؤلمالإنسانأضافواإذ،الأمملأحدهوليسالضيافاتفىمذهبولهم

)؟(.+ماكانكانئايلتمسه

منوالشروالحير"والترابوالنارءالما:عناصرثلاهيةمنمركبالعالمأنرأيهونى"

)2،.،صيىهتسممنوالث!رطيبتسممنفاطير.تركيبها

الثر،إبادةإلىالوجلةوحد!اهىبانهاوصرحالمغاليةالثيوعيةاعتناقوجوبأعلن"

الآخربيدالأخوينأحدأشلاءتمزقالتىوالهرب.الإسانبنىملوبيثلالذىالحقدإذ

مباحينوالمرأةالمالوأصحالزواجوأبيدالملكيةألفيتفإذا.ءوالنساالأموالإلالهصالامصدر

أوزارهاالهربورضعت5الابدإلىالحقدهنالقلوبطهرت.ولاثرطقيدبلاالأنرادلجصيع

أحدلايختصأنكذلكيركد.هوالنساالأموالتباحأنيبفىكماوهو،الرجودبةنهاإلى

فىبلاءكلمنثاهىالتىوالأختصاصاتالفروقجميعتزولحتىالآخريندوندينيةبطتوس

)3(.،الكونهذا

لآرانه.نتيجةوأتباعهتتلهالذىأنوشروانيدعلىمزدكنهايةوكانت

كثيرلمتاثرتدياناتوهى."القديةإيران"فارسدياناتذكرمنأنتهيناتدنكونبهذا

فىأثرتأنهاكما5آصيادولفىخاصةكثيرةبلادفىوانتشرتوالهنديةالآهـيةبالديانات

نأإلا،الإسلامفرقهـلعضوالمصيحيةاليهوديةمثلالدينيةوالتياراتالفرقمنكعير

جعيفا.علبهاوأتىهدمهاندالإصلام

فى.78ص،صابقمربع:النديماسن-ا

.032ص.صابقمرجع:يرنياحن-2
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الرابعالفصل

الصينأديان

متلمة::أولأ

بهذهأضادـالباحثونوقدالإنسانيةالهضاراتوأعرقأقدممنالصينيةالحضاؤتعد

مومأولئك":،دـيدروا"فيهمتلا.للإسانيةوتدمهاانتبهاالذىهـسالثعبالحضاؤ

وصكمتهم،،وعقليتهم،فنونهموفى.عهلمقلمفىالاع!يوفيمنعاداهممنكليفوقون

هذهفىليفارعونالمؤلفينبعضرأىفىإنهمبل،للفلسفةتذوقهموني"عمياستهمرحسن

7ف!ها)re:ثلتيروقال،استناؤوأعظمهاالأورليةالثعوبأرقىكلهاالأمور o"دامتلقد

،العاداتأو.القوانيننىيذكرتفيرعليهايطرأأندونعامآلاتأريعةالإمبراطوريةهذ.

ماشهدهخيرالحقفىلهوالإمبراطوريةهذهنظاموإن...الأهلينأزياءنىأو،اللغةأو

.،نطممنالعالم

Countلنج!ليصرالكونتوقال Keyserling:+صورةأكطالقديمةالصينأخرجتلقد

عرنتعامةثقافةأعلىوأنشأت...عاديةهالوفةصورةفيهاوكانت،الإنسانيةصورمن

وإن...تبلهالذىمنأكثريومكلنىومزثرلتتملكنىالصينعظصةوإن...كلهالعالمفى

يأخذالذىهوهذاوسوهم...البثرمنسامطرازلهمالسادةأولنكران...بلادـناءعطصا

تفوقنىيجادـلمنثمةوليس...االكمالحدلتبلغالمثقفالصينى!يةإن...بلبى

بكرةعلىالعالمرجالأعمقالصينىالرجلولعل...الحياهضونمن!ثأنكلفىالصين

)1(.+أبيهم

تد،العظيمةلاالعالمحضاراتوسطوحل!االصينتقف+:،بارندرجفرى"وبقول

وهذه،نريدةإنجازاتهاكائتولهنا،الحفاراتبقيةعن،تقريئا،تامةعزلةنىتطورت

فقدأجل،فهصهايحاوللمنمحيرة،يماهدهالمنممتعةمفاأنفىجعلتهاالفرلدةألحاصية

القصوىالشرتيةالنهايةعندالجفرافيةعزلعهازلكعلىوساعدتهابنفهاالصينتطورت

.9009ص.،ب.صايقمربع:ديررانت-ا

-969-

http://kotob.has.it



017

وصحراءجبالبهاصيط،القديمالآسيوىالأورسالعالممن(ا+مصالع!رقىالطرت)فى

علىالصينيانوالثقاقةالحضارةتقوم5:"كولرجون"ومال،)؟(جماهـصةطرقأيةثهاولاتمر

الجديدةهوالكونفوشيةوالتاهـلةالكونفوسيةهمبادى،الأولالمقامفىتشكلهفلسفىأساس

لهاإلهاممصدرو!لانت،وهزس!اتهالشعبحياةبتثعكيلالثلاثالفلسفاتهذهقامتوقد

علىاكدتالتى،الصبنبةالفلسفةوكانت.الزمانمنقرئاوعشرينخمسةعلىمابزبدعبر

بالسباسةالارتباطأوئقعرتبطةورعابتهاالعطبمةالإشافيةالحباهعلىالمحامطةأهمبة

دراسةهىالصينيةالفلسفةدـراصةفإنهناومن،الدينوعلانفبمعالمواضطلعتاوالأخلاق

التىالاستبصاراتبصببكذلك!انما،فحسبالجوهرسةجدارقهابسببلبس5تبمتهالها

)2(.،الصبنىللعقلممكنةجمعلها

عطمةوتصورالقديمالصينىالفكرقيمةعلىتجمعغربيينلمفكرلنضهاداتخمسهذه

التاريخ.فىومكانتهالحضارىالنتاج

اليدابة(كانت!لبف

وعلى.الصبنىللفكرالأولىالبداباتصدبدعلىالمؤرخينبل!إجصاعأواتفاقهناكلبس

القطععلىلاالترجيحعلىتعتصدالفكرهذاكأةلتحديدمحاولاتبذلتفقدزلكهنالرغم

أسطو!يين،أباطرةخصسةبطهورالصينتارلخيبدأ+:ضبلفؤادالأستاذيقول.واليقين

،الرىوتنظيمالزر)عةكثفإليهمونسبوا.وعبدرهمآلهةأنصاتالصينيوناعمبرهم

المنجزاتمنوغيرها...والقوارب،العجلاتذاتوالمركبات،الزراعيةالادواتوابتكار

المجيد.الماضىعصورأزهرأبطال،ومريلره،كونفوضيوس"واعتبرهم،الحفارلة

...ق.م(2256-2357)الصينحكمبشرىحاكمأول5ياو5الإمبراطورتلاهمثم

يو،"الإمبراطورخلفهالذىق.م(122'.-522)"ثون5القديروقيزاخاكمهناوخلف

...ق.م1766عامحتىضكملبئت،!سيا"باصصمعرفتصينيةمالكةأصةأولمؤصس

ق.م1766عامحكمهابدأالتى"ين"بأسرةكذلكوتعرت)،شانج"أصرهوخلفتها

31عاموانتهى Syالمؤرخونيوردهكصاالعتيقالصينىللتارلخالردـالمأمررهوهنا(ق.م

.267عى.صايقمرجع:باوندوبنرى-1

.532ص.سادقمربع:كرلرجون-2
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الذىالتاهـلخعنأما")1(وجدلنقاشمحلالذكرالسالفةالتواهـلخعابرحتلكن،الصينيون

حدوثذاكومتالصينيونيسجلإذسق.م776عامفهوالصينفىالباحثونعليهيجمع

كتاب"باسميعرتالصينيةالماثوراتمنكتابأولالعامهذافىظهركما،ثسسكسوت

."ىنالأغا

المفولبالبدوإزا،والارتقاءالتقدممعراجنىتتدرجالصينيةالحضاؤكانتهـلينما

إلىالحكممركزانتقلأنفكان،الملكهـلعزلون،هـشهبونها"تشو"أسرةعاصمةيهاجمون

تفجريةبدا".معامهـيعتبر..."هونان"فى،لويانج"باصمالآنتعرفمدينة

.والاتتصادالاجتماعميدانىفىالإبداعيةالصينطاقات

،باسرهالعالمنىنظيرلملهلابدنثاط"الفلفىبالثتاطالمتحا!يةاللولفترهوتتميز

المدارسمغتلفإلىينمسوبيمنالأساتذةآلاتفكان"القديمةاليوناننىإلااللهم

.الحكاممغتلفعلىالفكريةخدماتهميعرضون،وعرصاطولأالبلاديذرعرن-الفلصفية

فكان،الكتبجميعبإحراق"هوانج-ضيهتثين"الإمبراطورأمر.مق213عاموفى

.التقدمطريقفيتطورهاعطلتتاضيةبفربةالمزدهرهالفلسفيةالمدارسأصيبتأن

"هان"أن!رةمكانهونصب،الجاهلالمفولىالإمبراطورزلكعلىالصينىال!ئعبثار

القوانين،فنت،الحضارلةالصينأحوالباصتترارحكعهاتصفوا.(02er-ق.م02)6

الاجمماعيةالتنظيماتوصيفت.العامةبالوظاثفللالتحاقالاختيارنظامووضعت

عامالحكمالشيوعىالنالامتسلكحتى،جرهرىتفييردونتاثمةظلتالتىوالسياصية

L1%?.

علىومريديه،كونفوث!يوس"أفكارسيطرة...الفلسنىالمطورتوتفعلىوانبنى

.)2(،-جوهريةبصفة-الصينىالفكر

الدين؟عننماذا.العسينفىالفكريةالحياةتطورعنهذا

.02عى.بمصرالممارتدار.ا-.افيصكمة:ضبلفزاد-1
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:هالقدماالصينيونعندالدفا

رفارس.الهندفىماحدثكبيرةدرجةإلىيث!بهتطورلمالصينفىالدينيةالهياهث!هدتلقد

نأالصينيةالديانةدارسيدرك.:نيقولالصل!نىالدينتطورعن،كريمر.د"ويحدثنا

التىوتلكم(022عامهانأسرةبسقوطتنتهىالتى)التقليديةالصينآلهةبينفارئاهناك

يوذية)الاصلحيثمنتنوغاوأكثرعددلمأكبرالثانيةأنإذ.التقليديةالعصورأعقبت

عد!لم.أقل-بالمقارنة-القديمةالصينآلهةكانت.(متعددةمحليةعباداتأووتاوية

ا!يجازاوالغموضهنبلوجةعامةتوصفكما،الفنفىأبد!لاتتشلأوجد!نادرموتتمثل

معهمويبدر.يقينغيرعلى-أنثىأمذكر-ونرعهابلضخوصهاتظلبحيثالنصوصفى

كائناتأنهاوهلةلأولتبدوالتىالشخوصمنوانر".a-أخرىناحيةمنجنبإلىجنئا

العادية،البثريةالمزاياهنأكثرهوعماتكشفأنهاالدقيقبالفحصتبينوإن،إنانية

.،)1(عنهانزعتآلهةأنصافأوآلهةفهى

الصينيون"كانفكذلك،الطيعةقوىعبادةنيهاضاعتدالقديمةالشموبكانتوإذا

خوارقمنالخوتالعبارةتلكعناصروأهم...القديمةالشعوبكأغلبتمائاللطبيعةعبده

رهيبةصورمنالأرضماعلىوتقدبس،الأنحاهجميعفىالكامنةالأرواحوعبادة،الطبيمة

منشمانيهاراج!وعبادتها.الساوخثية،والتوالدالإنتاجعلىتدزمنومالديها

الوئامعناصرمنوالمطرالثسىيعدونالصينيونكانلقدبل.مخصبةوأمطارمنصئة

عبدراهناومن...قادرةخفيةتوىمنءالصافىوماحياهمنالأرضمانوقبينوالارتباط

نأيجبروخاالمقدمتاتهذهمنلكلبأنوآمنوا..والأفاعىوالجبالوالأشجاروالرعدالريح

يحتفلحيث..،.النما"لمعجزتقابمالتىالأعيادهىأعيادهمأعظموأصبحت...تعبد

المملليضسكواالخلاهوفىالحقولنىوشضاجعوننبرتص!ونالرببعبأباموالفتباتالضبان

.")2(والإنجابالإخمابفىالأرضلأمهم

لأنهما،بالأخرىإحداهماهرتبطتينالبدانىالدينهذافىءوالسماالأرضوكانت

الرجلبصلةماتكونأث!بهبالأخرىإحداهماصلةوكانت،عظيمةكونيةوحدهمنشطرأن

.'9ryص.صابقمرجع:كرممرصصوولد.-1

.176عى.ثقطمرجع:مظيرصبمان-2
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الخلقىالآدميينومسلكالسمواتنظاموكان،بالينوالبانجثالتاجالسبدوصلةوالمرأة

ىا-،دو"ي!سعنهلاغنىعالمىنطامهنثمطران+لهمامتشابهتينمتقارشينعمليتين

اجزاءبينالقاثمللتعاوننتبجةإلااعتقادهمفىالطيبةالأخلاقولبست-السصاهـلةالطرلقة

هذههواكبرالإلهوكان.ءالسمالمحومتسيرالتىالقوانينشانهذافىشانهاالكلهذا

طباتهبينبشملالذى.القدسىالترتيبهذا،الأخلالىالنطامهذا،نفسهاالعطمىءالسما

ولين،وأزوأجهنوالزوجات"وآبائهمالأطفالبينالحقةالعلاماتولحددوالجمادالناس

عجيباتفكيرلمهذاكانلقد،والإلهوالإمبراطور،والإمبراطوروالسادة"وصادتهمالأتباع

للسماء-،لتين"الشعبيصلحينالثمخصىالتج!عيدبينيتارجحنبيلتفكيرولكنه

قوةعنالبعيدةالثعديدة-القوىتلكجماععنالفلاسفةيتحدثحيثوالتجريدثالممبو

تقدمتولما.والناسوالأراضينالسصاواتعلىتسيطرالتى-مجتمعينأونرادىالبضر

فكرتهاأما"الثععبعاهةعلىمقصورةالشنية،.السصا"فكرةأضحتالفلصفةدراصة

)1(."الرسسالدولةودينالمتملمةالطبقاتعقيدةفاضحتالثينيةغيرالمبردة

للخاصة.وأخرىالناسبعامةخاصةعقيدةلديناصارالتتسيمهذاأصاصعلى

والقوىالهفيةالأرواحعبادـهمنعصعورهمأتدممنالصينيينعندالعامةعقيدهتتكون"

الشعوبجميعفعلتمانحوعلىكنههايدركواأندونآثارهايثاهدونكانواالتىالغامضة

نوعين:منمؤلفةالمعبودةالأرواحهذهوكانت.الفابرة

القوىوأرواح"كوى"باد!شدهموتحمى"وغيرهموأجدادءآبامنالموتىأرواح

الأرواحهذهوكانت،ثين"عندهموتسمى.والكواكبوالتمرالثمسمثلالطبيعية

جممعوهى،السماوسةأوالعلياالأرواح:قصينإلىالمكانحيثمنتنقسمبنوعيها

والفاباتوالمنابعوالبحيراتالأنهارمثلالأرضيةأوالدنياوالأرواح،النجومأوالكواكب

أرواحالأرضأوالادنىالقسمهذافىوتندرج،والرصاتوالتلرلوالجبالوالاوديةوالمروج

.(T)"كذلكالموتى

.257ص.،ب.صابقمربع:ديررانت-ا
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مؤمنفيهاكامئاالفكريعينيرونهلماءالسمايعبدونالمحاصة!دان":الخاصةعقيدةأما

شانج-"نىأوءالسمانىالعبادـه!صر...ومافيهاالأرضعلىالسلطانكللهامعنوية

الأعطم.السلطانأى،نى

نراهاإذ،جا!تدليةهىوإنما،المتاخزالعصورنىستحدثةهنهالخاصةعقيدةتكنلم

الراقيةالعباداتهذهنىالرياص!ةكانتولقد،كينج-إى"كتابنصولأتدمفىمسطز

بابن)أيضئايلقبونهوكانوا"السلطانأى،تى"ي!مىكانالذىالملكعلىمقصورة

المقاطعاتحكامإلىالملكفتباوزتالمتأخرةالعصورنىالرياسةهذهتطورتوقد(هالسما

ليم.والأقا

بتفكيراتممتزجة!لانترانما.فحسبدبنيةوطقوسعبادـاتمجردالخاصةعقيدهتكنلم

الصصاوية:الطبيعيةللقوىبهالابأسو!ليلات،كاثنهوحيثمنالكاننحولتيمة

المامةعلىومحرئاالخاصةعلىمقص!!ذلكوكان.ثارهاآيثاهدونكانواالتىوالأرضية

التىالأداةالجمهورإلىنسلمأنالعقلمنليس":يقولونحكماؤهموكان...تاسئاتحرئما

."قتيلافعرديهتجرحهتدوالتى،اصتعمالهايسىء

قوتينإلىالكائناتجصيعنىالتأثيريسندونالعصورأقدممنالخاصةأولنككان

اللامحدردالأعلىاللطانوحد!اءالسافىيرونكانواولكن.والأرض.السصا:عظيشين

الساهأن:أدقهـسبارةبالإرادةمتحركحىكاثننفسهاءالسعاأنيعتقدونوكانوا.القوة

وجصيعالأرضوأن،الكونكلهىوأنها،عجيبدتيقنظامحسبالمتحركالحىالعالمهى

وقد5السماءرموزمنتمثيلمارمزلمإلاليستأخرىومظاهروتناسلخصولةمنعليهاما

ولكن،ونباتاتخصويةمنصطحهاعلىيظهرلما،ءللحماالنسوىالرمزهىالأرضكانت

الأخرىالثمعوببعضاعتقدتكما-يعتقدونكانواالصينيينخاصةأنهذامعنىليس

يعتقدونانواكاوإنم.كلا،الأرضمعءالسمازواجمنتناصلتالكائناتأن-التديمة

عنها،فصلهاتصوربستحيلبحبثللسماءمظهرلمإلالبستالأرضويأن،المطلقةبالوحدة

جصيعأصلوهى،الأخرىهىمنهصاواحدةكللأن،الحقيقةنىتئنيتهصاتتحيلكما

الوتت.ئفسفىالكاثنات

http://kotob.has.it



759

،السصاهفىمستقؤالإيجابيةالوجودعناصرأن،كينجإى"كتابفىوجدناولنن

فليس،المخصبةبالأميؤتدعىالأرضوأن،مثلاالأرضفىموجورـةالسلبيةوعناصز

)1(.أتلولاأ!كمرلارموزهىوإنما،الحقيقيةالتثنيةهوهذاممنى

كثيرلم!تفترقوهىالمحاصةأوالعامةبينءسواالقديكةالصينيةالعقائدعناصرأهمهىتلك

التىوالخصانصالمميزاتبعضنلسىكناوإن.آسيافىالقديمةالشعوببينثائئاكانعصا

غيرها.عنبهاتتميز

الصبنى:الددنىالفهـرضامص

أهصها:منالمديمالعالمدياناتباتىعنبهالدفردخصاثصالمينيهللديانة

حدإلىالأجدادتقديسنىبالمفالاةالأخرىالشعربعقاثدعنالصينيةالعقيدةتمتاز-ا

.الغابرهالأممعندنظيرلهيعرتلم

المحسنةالقوةاسمعلبهايطلتونكانواحتىوعبادتهاالأرضتقدب!فىالإغراق-2

.،)2(مفاعفةثمارلملتردهاالبذورتتلم"التى

إلىالأياممنبومنىالبلادتدنعرلم.مانعةمحدودهلبستالصينفىالأديانأن-3

آخر.دينكلأهلمععادةمعصامحونالبلادتلكنىدينكلفأنصار،الدينبةالحروب

بخيريميشأنبهيهتممانأكبر،الصينىمندنيويةأسدنفصئاالتارلخيعرتلم-،

الخيريطلببلالجنةنعيمينالأنصلاتهنىيطلبلافإنهصلىوإذا،الدنياالحياةهذهفى

.الأرضى)3(المالمهذافىلننسه

التىالهنددياناتفىمتونرلمليسوالأملائتفاؤلمنوصنوعالإتيانىالواتعقبول-5

الإنسانتضبةاعتبرتالتىوالمعاناةءالثقاقضبةفىهذاهـيبدوالتئاؤميةالنظرهتسودها

بالواقعاعتراتفهناك-الصيندياناتفىالقفيةهذهاختفتبينماالهنددياناتفىالكبرى

السلوكلتنظيمأخلاتيةقوانينوفقالوأقعهذامحسيننىوأملعليهماهوعلىالإنسانى

الإنانى.

.9210022ص.الادقالمربع-ا
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العميقالفلسفىالتحليلإلىالميلمنأكثروالعبرالحكمةإلىتميلالصيندياناتإن-6

ال!عادةو!قيقوالدنياالعالمإلىبالإتجاههذايرتبطوربما.الهنديةالدياناتنىالموجود

والتحليلالفهمعلىالتركيزمنبدلأالحياةفهمعلىتعينالتىالعمليةالحكمةخلالمننبها

بمسائلواضحفالانشفالفلاسفةووجودبالفلسفةالاهتمامورغبم.الكونلطبيعةالنظرى

المعرنة.وم!ثاكلوالميتانيفغاالمنطقبامورالاهتماممنأكثرالأخلاق

وهوأصاصيةاجتماعيةكمؤسةبالأسرةكبيرلماهتمائاالصينىالدينىالفكريظهر-7

إلىالعامالاهتصامالصينىالفكريتجاوزلكن،عموئاالثرتىالفكرمعيشتركهذافى

نالأصرة.الرثيسيةالاجتصاعيهالميموتوجها!دلالهمصدرالأسر-هنيجعلخاصاهتمام

النظامعلىيعتصدولكنهالفىليةالأسرةنظامنىالمسيطرالفردىالأصاسعلىلاتقومالصينية

وابا..أبنامابينأجيالعدهأضانهابينجممعالتىالمشتركةالبهبرهالعائلةبمععىالج!اعى

الذكور.أكبرعلىالمصنوليةوتقع.عليهمالمععصدينوأتاريهموأبنانهمتهمبزوجاوأجداد

تضمالتىالعشيرةوحدهوهىالسابقالمفهومبهذاالأصرةوحدهمنأكبراجتماعيةوحدهوهناك

وأالتدينمننرعاالأخلاتياتالمينيةوتعكس.واحدنسبإلىتعودالتىالأسرمنعددلم

.الأصرهبعبادةتجاوزلمتسميتهمايمكنأوالأصريةالتقوى

ليسفاخاكم!والأخلاقالدينفىخاصاوضئاالصينيةالديانةنىالحاكماكتعب-8

الأببمثابةوهو.الرثيسيةالمراسمبعضءبأداأيفئايقومولكنهالدولةلشنونالمدبرمجرد

للنظامالأرضعلىالأولالنموزجأر5السماابنوهر،الدولةهىالتىالكبير-للعاثلة

إذاولكن،أحوالهاأحسنفىفالدولهوأخلاقعامناسئاسلوكهكاننإذا.للعالمالأخلاقى

،الكوارث.واصتدعاالاجتصاعىللنظامتهديدهذاففىالأخلاتىالنصوزجيكونأنفىلل

الرضاعدمعلىكدليلبالصمعبالبلاياوقوعالمحتملومن.الكونيةالقوىلفيضوتشوله

دورهإلىبالإضافةوأخلافىدبنىبدوربقومالسياصالحاكمنإنولاختصار،ال!صاوى

)1(.الدولةأمرربتسييرالخاصالإدـارى

الصين:دباناتمأه

آلاتثلايةمدىعلىالدينيةالحياهنىالرنيسىالدورلعبتدياناتثلاثالصينشهدت

والبوذية.(الطاهـمة)والعاهـية،الكونفوسية:هىالدياناتوهذه،الصينىالعارخمنسنة

.NNE-121صاطكقمرجع:خلنةمحمد.د-ا
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دياناتينباعتهارهماالتاويةوالليانةالكونفوشيةللديانةاللراسةهلهفىنعرضوصوت

قوميتين:

ال!ونفوشعة::أولأ

وتد.الصينفىالمائةرسالمطمنهاتتألفالتىالكعيزالمدارسأتدمهىالكونفوثية

يقول.الصينفىلهاوالمعاصؤالسابقةالدياناتكلعلىسادتديانةالمدرصةهذهقدهت

ودينية-نلسقيةمنالفكريئالتياراتلمختلفتعرضتتدالصينكانتإذا.:شبلنؤاد

البلادابحاهاتعلىوتأثيرهاالصينىالذهنعلىسيطرتهافإن-والبوذيةالتاولةلاسيما

التفكيرىالمنحىصصدحينعلى"النسيانعليهاماحطنسرعان.وقتياكان،الفكرية

بفلبتالجصيحتسلبممنذالصينىالفكرعلىيهيمنوظل،الزمنلعادياتالكونفوثيوسى

المسيحية،أوالإصلامأوالتاويةأويةالبوزالصينىيعتنقوقد.الميلادىالئانىالقرنإبان

وأالمرءبهيقرمعتقدمجردالكونفوضيوصيةليتإز.كونفوضيوصئاجوهرهفىيظللكن

بل،كمجموعةالأمةبفكرملتصئاوتئا.المجتعمنلايتجزأم!جزغدتقدفهى.يلفظه

مجردالكونفوسيوصيةالمصنفاتوليت""صينىكلمةمنالمقصودالمعنىأضحتلقد

)1(."باسرهلعععبالفكريالتراثلكنها.وضنهاممينةطانفةث!ريعة

دأخلالدينىالعمقتمثلإزانشارمرأكعرهاالصي!نيةالدياناتأمهىفالكونفوضوصيةإزن

الصينية.والامةبلالصينىالفردكيان

:(ق.م97،-قءم551):كنفوضيوص

الذىالحكيملاسم"Confeciou؟"اللاتينىالاختصاروهوكنفوضيوساسم!يعكون

ثم،الحكيمإليهاينتمىالتىالقبيلةاصم!رهو،Kungكنج":لفظينمنه.عنهنتحدث

قبيلةرنيسيعنىإذاكنفوشيوسناسم،النيل!وتأوالرنيسومفاه،ءسز،داع"فوتسى

لو"ولايةفىق.م551صنةالحكيمهذاولدولقد،حكيمهاأوونيلسوفها،"كنج

.،)2(لأسآ

.63ص.صاثقمرجع:شبلفزاد-ا

الهينة-88رتماثانىكتابالألفسلسلة.الإنانىالنكلريخرتيمب:الرانىمصدأسد-2

.8؟ص.0991ضة"للكابالعامةالمصرصة
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خيالهاهحصبفىأخرىأقاسيصلاتفارعهاالتىوهى"الصينيةالأقاصيصوتصف+

صرسهاالتىالهولاتكانتوكيف.الث!رعىغيرمولدهالشالةأعهإلىالأشباحأعلنتكيف

كانأنهالأقاصيصتلكوتتول.الكهوتأحدفىتلدهوهىءالهوالهاتعطرالأناثوالأرواح

الباقيةالأسرأقدمهىأسؤمنولدوأنه،البحرسعةفىونم.ثوروثفتا"تنينظهرله

الإمبراطورنسلمن(الصينيونالأنسابهعلمايؤكدكماالأ!يهايةنإلىالهياهقيدعلى

كثيرين.أحفاد!لهوإن،دى-هوانج!العظيم

سنابنهبلغحينومات،ولدهAJولدحينعمرهمنالسبعيننى،كوئج"والدوكان

مدولعله،والدتهإعالةعلىليساعدالمدرصةمنالفراغبمديعملكنفوث!يوسوكان،الثالثة

خطؤكلفىلازمتهوالتى،السنكبارخصاثصمنهىالتىالرزانةتلكطفولتهفىتعوو

وللغ،والموسيقىالرمايةفيهيحذقالرتتمنمتسفاوجدهذامعلكه.حياتطوالخطاها

نأعلىحملهتأثرلمبهفتأثر.مطربلحنإلىمرةيستمعكانأنهبالموسيتىولعهضدةهن

اتفائايتنقيكنولم.أبدلماللحمنيهالايذوقأشهرثلاثةبمدنذوظل.اللحومأكلعنيمتنع

فىتزوجأنهزلك،والزواجالفلسفةبينالتناقضمنضىءثمةأنفى،نيتئه!معتائا

يتزرجلمأنههـدلوح.والمضىينالثالثةفىوهوزوجتطلقرلكنه.عمرهمنعضرةالتاسعة

)1(."أبا!بعدها

لمخازنأمينبوظيفةالتحق.السنذاتوفيعمرهمنعحعرةالتاصعةفىتزوجأنهتلنا

منبطانفةمامرولعد.الدولةأر)ضىملاحظوظيفةضنلثم.الدولةتلكبحكومةغلا!

لو"دولةهوزرارثيسق.م105عامعين-التارلخيةالناحيةمنشكموضع-التجارب

دولةخشيةدرجةإلىساحفا-الصينيةالتارلغيةالسجلاتتدعىكما-لمحاحهوكان"Lلأ

،!لنفوضيوس"إداؤبفضل5ألأصلر"دولةنفوذاضفحال.المجاورة،حhأ"""صى"

الدولةحاكمإلىفأرسلت"كنفوشيوس"حكمةتأثيرإنادعلىدلتأنفكان.الحيكمة

بالغ،بتنوطكنفوشيوسفاصيب،مملكتهشنونفأهمل،بهافافتقالراقماتأجملمنفرتة

دولةءأرجايجوب-ق.م79،عاممنذ-وطنقمريديهحولهوجمعوظينتههنناصعقال

فىالمطاتبهاصتتروأخيرلم.هنالتفصبلهالامكانأخطارإلماقفتعرضالإقطاعيةالصين

.،\ص،ساكقمربع:دجمرانت-9
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علىالدروسيلقىأعوامثلاكةهناكفمكث5عائاعشرثلاصةاستمر!واليعدرأعهسقط

.الآنحتىيزارمبرهولايزال،تثوفو"بمقاطعةودننق.م97،عامومات،مريدمه

مكانة،ولالهشانلا"كان5يافعاشاباكانوتتمابأئهنفسهكنفوثميوسوصفولقد

وضيع،حقيرأغلبهاحرتفىأودهليقيميعملأنعليهفكان.،ؤليلةعلروتعللقىيعيش

)؟(.،ذانئانفسهتثفيفعلىدأبأنهإلا

وكان،لهمدرصةدارهواتغذ.بالتعليميثتفلبدأدسهمنوالعثرلنالثانيةبلغولما.

التىالموادوكائتتليلةكانتمهماالرسوممن"أدايستطيعونماتلاميل.منيتقاضى

الرجلأخلاقإنا.:أقوالهومن.اللياقةوآداب.والثعرالتارلخ:ئلاثابرنامجهيشملها

وتعطرها"(والمجاملاتالحفلاتآدابأى)+المراسع!وتنيهاالقصاثدتكونها

")2،.الموسيقى

فإنولهذا،الكتابةإلىنيهلايلجأضفهئاسقراطكعليم"يملم،كنفوضيوس"وكان

به،لايوثقمصدروذلك.ومريدبهأتباعهطرلقعنإليناوصلقدأخبارهمنمانعرفهكثر

المفكرين،منغيرهمقطيهاجمواألاوهو-بهيعبثواأنتل-مثلاالفلاسفةإلىتركوقد

الدتيق.المنطقطراثقمنطدلقةيعلميكنولم.حججهمدحضنىوقتهميضيعواوألا

اليقظةشدهإليهمولطلبرفقنىبأخطانهميعرضبأنتلاميذهعقوليثحذكانولكنه

العقية.

منيفيداأنيستطيعاناللذانوحدهماهماالناسمناثنينصنفينأنفىيشكيكنولم

النلسفةيدرسأنيصتطيعأحدلاوأن،الأغبياهوأغبى05الحكماأحكم:وهحاتعاليمه

لمجدأنالسهلمنوليس"وعقلهخلفهندراستهتملحأندونوإخلاصبأمانةالإنانية

الأمرهبادىنىلهيكنولم،"صالحاإنسائايصبحأندتشينثلاثالدرسواصلإنانا

والفمالثورشفتىد!راءبأنالإثاعاتتواترتماصعانولكن،التلاميذمنقليلعددإلا

فىاستطاعحتىحولهالناسفالتف،والحكمةبالعلمبفبضوعقلأرميقاملباكالبحرالو)ص

مراكزليشنلوامنزلهغادرواضابآلاتثلاثةيديهعلىتغرجقدبأنهيفخرأنحياتهأماماخر

)3(.العالممىخطيؤ

ص.ساكقهربع:شبلفزار-؟

.،\ص.صا!قمربع:دمررانت-2
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الاختلا!وعدمتلاميذهعنالتنائىانيعتقدالقديمالطرازمنمعلماكنفوشيوسوكان

والمباملةالآدابقواعدوكانت،للمراسم!المراعاةثديدركان"التعليملنجاحضرو!يانبهم

بعقيدتهجماحهاوكبحرالثهواتالفراثزقوةمنللحدوسعهمافىيبذلوكان"وشرابهطعامه

فىمتواضغاكانإنه...الأحيانبعضنىنفصهيزكىكانأنهويلوح"الصارهةالمتزمتة

عقلهوفىلايبادلكان:عيوبأرلعةمنمبرأكانالمعلم"أنتلامينهلناهـلؤكد.عطشه

أنانئا.أوعنيئ!يكنولم،عقاثدهعليهمويفرضالناسنىولايتحكمامقررصابقحكلم

إلىينقلأنهومايفعلهكلأنيدعىوكان،ءمنشىغيرناقل"بانهنفسهيصفوكان

ححنفىالرغبةسديدوكان،،ضون"و،بو"العطيمينالإمبراطورسنمنتعلمهماالناس

عليهماليحصلمينضىءعلىيتراضيأنيتبليكئلمولكنه،الرفيعةوالمناصبالصمعة

كلالمةحكومتهمأنلهبدارجالعليهعرفرفيئامنصئارفضمرهمنوممم،بستتيهماأو

أضفللمإذامطلفاأبالىلت"ةيقولأنالإنانواجبمنأنتلاميذهبهنصحمماوكان

يهمنىوليس.الكبيرالمنمببذلكخليفانفسىأجعلأنبهأعنىالذىوإنما.كبيرلممنصئا

مات،الناسيعرننىبانخليفاأ!لونأنعلىأعملولكننىلايعرنوننىالناسأنتط

)1(.عمر.منوالسبعينالثانيةفىكننوضيوس

الحين:نىالمت!صةالكب

هى:.أجزاخمسةمنهـصتكونالخمسةالملونكعابعلىهـشتمل:الأولاثمسم

هذايشتملق.م0029صنةإلىتارلغهيرجعة(Yih-King)يهالملك:الأولائز.

الأمرأرلكانأنهوالظاهر.وسياسيةوروحيةخلقية.آراإلىترمزأفكارعلىالكتاب

إلىتنسبالتىالحواثىبعضإليهأضيفتولكن.نحسبالدينيةالأغراضنىيستخدم

معانيه.وإخراجتنقحهقصدلهمعاصربهاءجاوالتىكنفوضيوس

-5Shuشو"الملك:الثانىالهزء Kin،سنةإلىتاريخهيرجعالتسجيلاتكتابأو

يتضنوهو.نعرفهاالتىالنصوصأمدمعنتعدقدلميةنصوصعلىهـشفمن،ق.م00.2

لمأوكنفوشيوسإلىالكعابهذانسبةصحتءوصا،القدجمةالتارلخيةالوثاثقمنمجمرعة

إلهىمبعوثعليهايهيمنفاضلةحكومةنىالاعتعقادإلىبوضوحتشيرنصوصففيهتصح

كرلم.

48ص،الصابقالمربع-ا ، LY.
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-Shiضى"الملك:الئالثاثزه King،أغانىاوأناسيدمنوكثير:الأناشيدكماباو

طابعمنناتجوهذا"الدينىالطابعمنأطهرالاجتماعىالطابعفيهيبدوالكصابهذا

بعضأنوالطاهر،كهتهمالتراتيلبضعونكانواالذينكالصومريينكانواالذينالصينيين

Alter"5السمالمذبحالعاليمالقربانتقديمعندترتلكانتا+ياث!يدهنه of Heaven"فى

.ام119صنةحتى!طنماا!بكين

Liكىلى5:اءالراالحز. - Ki،:بالمراسبمالأولالمقامنىبعنىوص"ال!ق!لتابأو

ذلكجانبإلىوبتضمن"Shenشن"بمعبديتصلنيماوضلاصة5وتقاليدماالدينية

علىالعقيدةأصحابيحثكصا،الدينيةالواجباتمنتعدالتى5الآبالاحترامتوبيهات

الدينية.الطقوسمنأهميةأعظمالتركانأنباعتقادالقرابينتقديم

Chunتيوتثن5:أ!اسامزء Tsia،المظنونهن.والمحريفالرببعأخباركتابأو

-،آلالو"مقاطعة-ولايتهأحداثيقصوهو،نفسهكنفوس!يوسوضعمنالكابهداأن

تسردثاأحداإلانيهلايرىالدادىالقارىهوأنقصأسوبأصلولهانعنالرغمعلىولكن

يرىفيماهذاومعنى.أهدافمنصاماوراكنفوشيوسأتوالفىيرىالمتغصصالباحثفإن

لايغطمهاالنص5وراتبدوودينيةخلقيةأحكائاخفىبطريقكعابهأودعالمؤلفأن.العلما

)!ا.بهالبصير

الأر!عة:الكمبتمكلالتىهىأجزاءأرلعةعلىهـممتعل:الثانىاثمععم

Lunيولرنكنفوثيوسعختارات:الأولا!زء Yuوقدلتلاميذهكنفرثعيوسأتوالوهى

عيز،القديمةالنصوصمنكضرهاالمختاراتهذهوترجمة،وتنسيقهابجمعهاقاموا

.كميرةلأصبابنيهاالمترج!ونهـدختلف

التىكنفوضيرستماليميضموهر،TaH؟u"شماهسوتا"العظيمالعلمةالثلأس!زء

لفكرقسره!مونتطويرالكتابهذاهـسكس.الحكمبنظامالحاصةامتراحاتهمحتوى

.!لنفوثميوس

hungظيرنجتصونج"الوسطعقيدة:اثالثيئزه Yun،إلىتنسبتعاليموبفم

تسمىماهىنينااللهإرادـةأن"إلىالوعطنظرلةوتذهبالحياةتنطيمحولكنفومميوص

.869ص.صاكقمربع:الحبنىد.-1
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هوممكناالطريقيجعلوالذىبالطرلقيسمافهوطبيعتنايوجهالذى51.1طبيعتنا

يتغلىانيمكنضىءوأى،لحظةأيةالطريقهذاعنيحيدألاالفردعلىولجب،التعليم

يكنلمولوهـدقظحردصهوالساهىفالإنسانالسببولهذا"الطريقغيرمنفهوالمرءعنه

المغفى،منللكشفتابليةأعظملاثىء،ثيئايسمعلمولوومنتفضخاثفوهو،شيئايرى

النقطةفى.خفااراثأسدمراقبةضلىالإتانيحرسولذلك،طولادمنأتوىشىءولا

تكونالنقطةهذهفى،بالفرحأوبالحزن،بالسخطأوباللذةالمشاعربعدتظهرلمحيث

هنهفىالصحيحالإتساقكلهاوتثيرالماعرهذهتبدووحيثصا،الروحىكيائناجرثومة

وهنا"!للهللكيانالعظيمالاصلهىالروحيةالجرثرمةوتلك،الاس!جامحالةتكونالنقطة

الروحيةالجرثومة!ققتوإزا،الهدتإلىيؤدـىالذىالعالمفىالوحيدالطريقهوالانسجام

؟(.)+الكانناتكلوتطورت،انتطامنىوالأرضءالسماكانتالإنسجاموحالة

Mengت!ومنج"منثيوسكعاب:الرايعالهزه Tzu،مبادـىءمقعلىثروحوهو

.لكنفوث!يوس)2(الأوائلالثراحمنيعدالذى،منضيوسكتبها،كنفوشيوس

:كنفوث!يوصتعاليم

إنهفقالالسؤالهذاعنبنفسهأجابلقد!جديدةوعقيدةجديدبدينكنفرث!يوسهجاهل

نىالصينيةالحضاؤنىكنفوثصيوسم!اهمةوتتبلور.بجديديأتلم،مبدكاوليسناقل!

طريقعنمبدغايعتبرأنهوالراقع،والمنطقالعقللأحكامالصينيةوالث!رانعالستنإخضاعه

إياهيعلصهميكنلمولكنه.الاستدلالفنأتباعهيعلمكنفوشيوسكانلقد")3(.ائنقل

تلامينه،ءآراعلىدـانئاتسليطاالتوىعقلهبتسليطبل،المنطقىالقياسأوالقواعدبطريق

نأوسعهمفىكانولكن،المنطقعنصيئالايعرفونمدرضهغادرواإزاكانرافإنهمولهذا

تعاليمهعنفماذااالتعليمنىكنفوسيوسمنه!هو)،-(ذلك،دتيفاواضخاتفكيرلميفكروا

.؟الناصبينبنشرهاأنحاولالتى

.981ص.الايقالمربع-1

.335ص.صابقمرجع:كرلرجون-2

.81ص.صابقمربع:ضبلفؤاد-3

.25ص.صايقمرجع:نتدعدا-،
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التالى:النحوعلىنعالبمهأهمنحل!أننستطبع

فىوالأمانةالوضوح"المعلمعليهميلقيهاالتى.الدروسأولكان5:ا!رنة-ا

فإذا+...+مفهوئايكونأنالكلاممنيقصدماكل+:يقولذلكوفى.والتعييرالتفكير

ذاتهحدفىوزلك-لاتعرنهبانكفاترتعرتلموإزا،تعرنهيانكفتصسكثميماعرفت

.(!).معرفة

قوله:عنهيؤلرإزالبدايةمنذبالمعرفةشفوئاكانرجلمنالمستفرببالشى.ليسوهذا

توطدتالثلاينبلفتنلصا،الاطلاععلىننسىوقفتعشرةالحامسةفىكنتوتتما

،السماهإرادةميزتالخمسينوفى،شكوكىزالتالأرلعينفىأصبحتفلصا،معلوعاتى

نأدونتلبىرغبةإطاعةلىتيسرالسبعينونى.إلبهاءللإصفام!تعد!كنتالستينوفى

)2(.،حقهوماأبخالز

علىالإطلاعيؤيرفكان...غيؤولاطدلقللحقالمرصلالطريقهىالمعرفةكانتهكذا

طعامهعنمئفاضعا.الممرفةهنبتفيدوليالىأبائاأمضىماوكثبرلم"والنومالطعام

الكباثر:أمهاتأعتيرهاأريعةضرورإزالةعلىالعملعلىتصيصهيبدىوكان.وراحت

:يقولهذاوفى،الحقيقةيقدصوكان.الأنانية،العناد،جانرةأحكام،مفرضةعقلية

يحبمنلكن،يحبرنهاالذينأولئكمرتبةإلىلايتسامونالحقيقةيدر!لونالذين+أولئك

)3(.*بهايفرحمندرجةإلىلايرتىالحقيقة

المعرنة:إلىاللكؤمبالنىوصك!هأموالهاومن

."والتجربةالمعرفةبففلويتفارقونيتمايزونلكنهم.وغرائزهمالناسطبائعتتساوى"

لإيضاحالسعىعنصدتلإنسانالمعارتأصرحودنابالمعرنةلايعبأإنسائاأعلمدن!

.،لنفسهالأضياه

ثمخصيةأمامإننا،)"اخطرةمجازنةدراصةبلاتفكر،ضاثععملتفكيربلوندراسة"

يصيركىحتصيةضرورةالمعرفةإنبلعنهلاغنىالحباةأصولمنأصلاالمعرفةمنتجعل

إثسائا.الإشان

الصنحة.ننى.الصايقالمربع-ا

.87ص،صاكقمربع:نزادـضبل-2

.AVصي،يقلا.المرجعا-3

.88صي،إلايقالمربع-،

http://kotob.has.it



18،

لأضلالى:ا-2

علىحرصأنهإلاجديدبدينياتلمأنهالقولسبقنقددينيةفلسفةكنفوث!يوسيضعلم

التى،الساميةالأخلاقإلىبالدعؤالإنسانىالرقىومحقيقالاجتصاعيةالهيثةإصلاح

يفرضالذىهوالواجببانالاعممادوانماالفرضعنفعلهنىمنزهحكيمعنإلالاتمدر

يتحرقالعامىوالرحل،الففيلةإلىيتعطشالحكيمإن*:كنفوشيوسيقول؟ذلكعليه

لايهتمالعامىوالرجل،لهوبذعنالواجببلاحظبانبعنىالحكبموإن"المادبةاللذأثذإلى

فهوالعامىأماالواجبإلاالعمومفىلابفهمالحكبموان.فراندمنمافبهبتصبدبانإلا

)1(.منفعتهإلالايفهم

الرفيعةالمل!ياوالقيمالفاضلةالأخلاقنثرعلىالعطهىبادانهاتعهدالتىالرسالةإن

خلقية،فوضىتسودـعصر.التىالفوضىأنيرىوكان،الأولوهمهمطلبهالأخلاقوكانت!

والخطا،الصوابماهيةفىالسونسطائىالثكوانتثارالقديمالإكانضعفمننشأتلعلها

عنالجدىالبحثهوعلاجهاوإنا،القدلميةالعقائدإلىالعودةهورأيهفىعلاجهايكنولم

صالحأصاسعلىالأصرةحباةتنطبمعلىتانمأخلالىوتجدبد"السابقةالمعرنةمنأتممعرفة

.،)2(تو3

لنايوضحأنمايمكنأتوالهومن،الخلقىالقانونتمثلالتىالقراعدمنالعديدوضعوقد

نأأرادواالذينالقدامىإن+:فيههباالمجالهذافىوضوخاالأتوالوأكثر،القواعدهذه

ولما،تنظيمأحسنولاياتهمبتنظيمبدأوامدالإمبر)طوريةأنحاءفىالفضاثلأرتىينسروا

بتهيببدموااصرهمينطيمارادـواولما.أصهمبتثظيمبدعواولاياتهمتنظيميحسنواأنأرادوا

قلولهم،يطهرواأنأرادواولما.قلولهمبتطهيربدعوانفؤسهميهذبواأنأرادواولما،نفوسهم

فىمخلصينبكونواأنأرادواولما،تفكبرهمنىمخلص!بكونواأنعلىأولأعملوا

إلالايكونالمعارتفىالتوسعوهذا،متطعحدأبعدإلىمعارفهمبتوسيعبدمواتفكيرهم

كملولما،!لاملأعلمهمأصبحءالأثياحقائقعنبجثوانلما،ءالأضياحقاثقعنبالبحث

.126عى.يقطمربع:غلاب.د-ا

.ه،عي.صايقمربع:يورانتد-2
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تهدبتملولهمتطهرتولما،قلولهمتطهرتأفكارهمخلمتفلما،أفكارهمخلصتعلمهم

حكمصلحاسرهم!ثئونانتظمتولما،أصرهمضنونانتظحتنفوسهمتهنبتولما"نفوصهم

9(.)+سعبدههادـثةكلهاالإمبراطوريةأضحتولابنهمحكمصلحولماولابتهم

الذىالطربىهذابالتزامتتحققالمجتعسعادـبأنذلكالقواعدمحكممنهجأمامإننا

.الإحكامفىغابةت!لسلوفقبسبر

.ءالأث!ياحقاثقعنالبحث،

والخرافاتالسحرمنالتفكيرخلاص،.الكاملالعلم!صيل،

.النفوستهذبب8.القلوبتطهير+

.الرلاياتحكمإصلاح،.الأصةضنونتنطيم8

المجتمع.صعادةذلككلبعدالنتيجة

يهتمأنيجبالذىالسامىالنبيلالشغصإيجادإلىبالدكو-كنفوضيوسعنىلقد

هى:عناصربأرلعة

.الإيمان،الرت5الجيدالعلوك.الثقاقة

علىالحصولعلىدانئايعطوأن،العملمننماؤجفىوفضائلهحكعتهينثرأنهـمبب.

اللصة.الحاةطرقهىأضاءسعة

.ويوضوحجي!!يرىأنعلىحرلصهولعينيهبالن!بة

خير.فيهماإلالايسحلأذنيههـيالنسبة

متبولة.حسنةتكونأنتجب،وملامحهلمطهرهولالنبة

.الاحتراميستحقثيئاتكونأنلابدوتصرفهلسلوكهوبالنبة

.إيمانعنمنبعثةمخلصةتكونأنلابدومواعظهخطبهإلىهـمالنبة

صرلفا.يكونأنلابدأعمالهلإداؤولالنسبة

نيه.تثككممايتأكدكى.الآخرينيالأنلابدل!ئكوكههـلالنبة

.55ص"الايقالريع-؟
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الففب.منتنبعثمدالتىالمعاناةأنواعفىيفكرأنلابدلمزاجهويالنسبة

+)1(.العدالةفىداثثايفكرلطموحاتهوبالنسبة

بالحكمة.المتصفالفيلسوتللحاكمنموذخايفحبهذاإنه

السعاسة:-3

وهوالحاكمالدولةرأسعلىهـلأتىاللولةأخلاقيمثلالعدلعلىالقاثمالسياصىالنظامإن

أخلاله.فىرنيغامثلامكونأنيجبالذىالسامىالرجل

منمفترةأتليةلا،أرستقراطئاسعباتومهمنيجعلأنيحاولكنفوشيوسوكان+

يحرصكاننفهوهو.الكرامالمجاملينالأماجدمنمهذبةغالبيةوإنما،المتعصيينالمتعالين

يشفله.الذىالمركزلجلالالأمير.واللطفبالأدبءصراحدعلىوالفقيرالأميرمعاملةعلى

)2(.+يعانيهالذىللبؤسوالفقير

التمزقإلىيؤدىالذىوالصراعالحكمبصودالذىالفصادأسبابكنفونعيوسهـلقدم

الهكم،فاسدةمنهايعألفالتىاللوللأنحربفىالعالمإن.:زلكفىيقول.والضعف

النظاممحلتحلأنلاتشطيعكثرتمهماالوضيةالثرانعأنحكمهانسادنىوالسبب

وهىالاجتصاعىالنظامأصاصهىالأصرةإنy(.3+الأصرةتهينهالذىالطبيعىالاجتماعى

.؟كيف.السياصىالإصلاحتاعده

علىيقومنظام،الأسرةتربيةمنينبثئأنلابدالمجتمعنظامإن":كنفوشيوسيرى

ودودلم،مرشد!يكونأنلابدوهو،الوالدبدوريقومالإمبراطور،المتبادلوالاحترامالإخلاص

الرساحتهبعندما":طاثعينمحترهينيكونواأنيجبالث!عبءوأبنا.أبناؤهكلهوالشعب

له،الجميعيحزنأدطفلابدالأسرةأفرادبينانث!قاقأونزاعحدثإز+الحشائشتنحنىأناله

الصعب،أنرادبينالأخوىوالحنانالرحمةلأن.أخاهالأخرقتلمنأتلليسحدثايعتبروأن

عنحادأوظلماالوالدارتكبإذاثم.ءالسماقانونيحتصهفرضالحاكممنالوالدىوالجزع

أسمىوهو،بالواجببالشعورعحكومينيكونواأنلابد-أبنافإنالأمورمنأمرفىالعدالة

.82ص.طكقمرجع:ثلبىالجللعبدر.-1

.95ص.صا!قمربع:ترماصهنرىد.-2

.55ص.صايقمربع:نتدـيررا-3
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أبيهم،منبقعالذىالظلميقاومواأنلابدإنهم،للصملكةالولاهمنالأخلاقمانونفىوأعلى

نأفلابد،...للاسرةكرثيسسلطتهءاساأو"تعقلبدون"وزراالحالماختارإذاوأيصا

)11."الطاعةكحقإلهىقانرنالتمردحقفإنولذا.الثعبيقاومه

الصحيحموضعهانفسهبوضعيبدأ"بانملزمالكبيؤالأسرهموقعيحتلالذىوالحثم

عادلأ،موئمانفسهالحاكم!لاننإذا.الحقعنالانحراتعلىالرعابامحرزنلنؤلكممفإن

نلن،الصوابجادهالحاكمتنكبإذاأما.الأوامرإصدارإلىحاجةدونالجصيعأحوالستصلح

.هلأوامرهأحديحعتبيب

إسعادنفسهتعليميتولى":فاجاب،الحاكمةالطبقةعضوصفةعنمرمديهأحدوصاله

،العقولاتبفرضشنونهموتسييرالناسلقيادةبالقوانينالحاكماصتعانةوان5بميفاالناس

اللياقة،بقواعدجحاحهمولكبحبالحكصةالناسيتودأنالحاكمعلى..الهيامعنىالناسيفقد

.+)2(والصلاحالطببةوتسودهم.الحباةممنىعليهمب!يطروعندئذ

مستقلةدرلة!ليانهالتقيمومثقةبجهدتعمل+:السعيدةوالدولةالصالحةوالحكومة

الرفاهيةمنتحدإنها.وتشابكتعقيدكل-الإمكانبقدر-وتتحاش،متصاصكةووحدة

تفلدوأن،العقوسةقوانينبسنتعنىإنها،الناسبينالثروةتوزعأن!اولثم.حكامهابين

منتريبةالموسيتىلأن،الشعبأنرادلكلوالموسيقىالأخلاقتدرصإنها-الئقافةمن

.+)3(بالعدائةموحيةوالموسيقى،عليهولاعثةوالعطفالإحان

ماكانإذاصالحةالحكوعةتكون":ناجابالصالحةالحكومةعنالحكامأحدوسأله

(.L)!لواثهاتحت.للانضواتواقينعنهاوالبعيدون،.صدالسلطانهااخاضعون

الإ!سانى:الإضاه-"

بك"الآخرونيفعلأنلاتحبمابالآخرينلاتفعل!كنفوضيوسعندالنمبيةالقاعدةإن

)5(.الحياةنىالحسنالإنسانسلوكمناطالمبدأوهذاالمعاملةوتبادلالولأءأخلاقيؤكدوهذا

.،8ص.صاكقمرجع:ضلىالجللعبد-ا

.29عى.صاكقمرجع:ض!لنؤاد-2

.،7عى.يقطمرجع:ضلبىالجليلعبد-3

.29ص.ط!قمربع:شبلفؤاو-"

.98ص"الاشالمربع-5
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نصفهم:بشرمع!انماملاتكةمعلايتعاملأئهالناسإلىيحسنكىالإنسانيدركأنيحب

وقد،المتبادلةالعدالةمبدأبتطبيق،الص!رونقاومالهيرفلنشجع.شريرالآخرونصفهم،خير

يصيركلهالعالمفإن،الملهبهذافيهيتقررالذىالوقتنى.:كنفوث!يوسلكزفىقال

وتكبت..الشاملالسلامويظلهمبإخلاصبعفابعفهمالناسيخاطبنيها...جمهورصة

وما"ذلكبعدالأرضبهم+مبتلىنسوتوالحونةوالنهابوناللصوصأما،الانانيةمكاثد

)1(.+البشرىالجنسبنالمطيمال!آلفأصيهمار!سهإلاتمايسمنالهدت

كماداركخارجوأنتتتصرتأن+:فأجابهالإنسانبةبلفظبعنبهعماتلامبذهأحدوصأله

فريضةتؤدىأنكلوكماالناسعامةمعتعاهل،الانعطيمضيفحضؤفىكنتلو

فىبساهمأنرفعته.بنانىالراغبالمرءوعلى"والمنزلالدرلةفىالسخطبنتفىهنا،دبنبة

)2(."بلوغهعلىغيزياعدأنالنجاحإلىيتوقمنوعلىالآخرينرفعةتثييد

عليهوالحفاظوتقديرهالاخرفهمعلىتقومرفيمةإنانيةفلسفةبهذايقدمكننوثميوسإن

التعاطفعلىالقائمالإنانى.للإخامعلىصورهيقدمإنه...إسمادهأجلمنوالعمل

والتعاون.والمحبةوالتراحم

المحهة:-5

صئلوقد،البثربينالمحبةصادتإؤاإلاالناضلالأخلاقىالمجعمعصوؤلاتكممل

:فقال؟المحبةعاهيةعنكنفوضيوس

وهى:العالمنواحىمنناحيةكلفىفضائلخمسممارصةعلىتادرلمتكونأن+

النخؤوذو.الإذلال:المباملةولامعنى،الإحسان.المثابرة،النيةسلامة،النخوة،المجاملة

يقبلوالمحسن.هدفهيبلغوالمثابر،الناسبيثقالنيةرسليم.صفهإلىالجصيعيجتذب

يتطيعولن"الحياةتسؤاحتمالعننانال!يعجزالمحبةغيرومن.خدمتهعلىالناس

)3(.ءبالرفاهيةالاستصتاغ

.62ص.صابقمرجع:ترماسفرى.ر-1

.98ص.صا!قمرجع:ثيلفزاد-2

.98ص"طكقالمربع-3
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أولئكتكرهواولا.بهمأعداأدـيواولكنبهمأصدماأحبوا:أيفاالمحبةفىأموالهومن

لأنبالمحبةالكراهيةلاتردواأخرىناحيةومن،الكراهيةإلا+يولدفالكراهية،5الأعدا

درجةفيادةعلىبهمأعداوتضجعبلجانبكممنضعفاوتعتبرخطاتفسرسوفهنهمحبتكم

نأأيضئاالحمامةمنولكنهأذىأصابكمماإذاتثارواأنالوحثيةلمنوانه.لكمكراهيتهم

التقديرلهذاطبفاسلوككميكونثمعادلأتقديرلمالمسالةفلتقدروأ،وتصفحواالأذىتففلوا

.-I+)1أعدانكموحقوقالثغصيةكرامتكمترعواأنعلى

الإنسانبة،الكرامةعلىوصافظالعدالةصورهنصوؤتمثلالتىالمتواؤيةالمحبةإنها

علىتتفلبأنيمكنالمحبةأنبهالمسلمهن"الأذلاءالفعفاءلامحبةالأعزاها+موماءمحبة

المتاجحةالقولةالنارأنيفوتناألايجبولكن،النارعلىالمياهتتفلبأنيمكن!لماالكرأهية

لكلالأعداههؤلاءحتى.الثرلكلتمنحعامةمحبةإنها)2(...المابر!لهصففأنيمكن

الحب.هوللبثرحبكأجاب؟الحبهاهو:أتباعهأحدصاله-عادل

يسىأنيمكنالثمرةمنأ!لعربالجهدالاعتزاز.:كنفوثيوسقال؟ماهوولكن:فسئل

عليهاالحصوليمكنالتىالعطهذاث!رةإلىنظردونءضبعطاصتمتاعمجردإنه.بالحب

فىأوالحباةهذهنىعنهمكافاةإلىنظردتالخيروعمل...الهبهوهذا..-النهامةفى

ثمرةفالحب...الحبهرهذا..الخيربعملالاصتشاعلمجردولكن...مستقبلةأخرىحياة

...السلامخلقوالحب...جميلةتبدوالأسياهيجعلوالحب-..نن!ه

أمامأنناوالحق11لايخطىءبالهبيعمرالذىالقلبإن+:قالثمبرهةكنفوضيوصوفكر

وهى،إئسانىطابعذاتفلسفة،السباسىوالبعدالأخلالىالبعدتشلاجتماعيةنلصفة

الإنانية.والجبلةالفطرىوالدبنالعتيدهلاحترامرعوةالوقتزاتفى

:كمفوث!يوسثلاميل

وأهم.تلميذ!شعينكانواأنهميروىالتلاميذمنقليلغيرعددلمكنفوضيوصتركلقد

Hsunتسووهسون،Mencuisمنثيوس5:هصاالتلاميذهؤلاءبينسخميتين - Tze

.61ص،!اكقمربع:ترماسنرى.د-1

الصنت.ننى.الدا!قالمرجع-2

.1020202ص.صايقمربع:مطهرسبصان-3
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تارلخفىكنفوشيوسمكانهتضبيهإلىالمحدثينالصينيينالفلاسفةعنواحدزهبولقد

اخاصهزاجهفىالمثالى)،منشيوس"ضهكما.الغربتاهـلخفىسقراطبمكانهالصين

،!لنفوشيوسولشكل.بارسطوالواقعى"تسوهسون"و"بافلاطون(فلسفتهفى

)1(."للكونفوثيةالمؤسينالآباءبرصفهمالثالوثمنئركاتسووهسون"ومتشيوص

:(تا.م928-372):مئص!موص

كو،منج"أو،تزومنج"الصينىالنيلحوفلأسمالأو!لىالتحرلف:منشيوس

منحيوسحياهعنالصينيةالمراجعتزودناlالمعلم،تزو"كلصةوتعنى،Meng-"ه!

مدأنهبالمسلممنكانوإن،ووناتهيلادـهمحددـلمتاريخالاتذكرنإنها.الفليليثفىيما

للإماؤمتاخصةصفيرهبإهارةولدوأنه(ق.م928و372)عامىبينتقعنترةنىعاثى

والدهومات+ثانتونج+باصع!الآنوتمرت،الصينسرقضمالنىكنفوضيوسبهاولدالتى

جهد!ونشاتهتربيتهأجلمنأمهبذلتورعايتهتربيتهأمرأمهذلت+)2(.الثالثةفىوهو

كانالأنهمامرةأولبدلته..أجلهمنصراتثلاثمسكنهابذلتأنهاحتى...ضخئا

الثانيةالمرهنىويدلت...الأمواتداننسلكي!لكالصبىفبدأمقبرةبجواريسكنان

ثم.المذبوحةالحيوائاتأصواتتقليديجيدالفلامفبدأ،مذبحبجواريكنانكائالأنهصا

ثم،التبارمسلكيسلكالصبىدرعسوقبجواريكنانكانالأنهماالثالثةالمرةفىبدلته

بها.فرضيتهدرتبقربدارلمالامرآخروجد

لتتول...المقدرالخيطقطعتدرو-الفلامأدلإذاكانت...حفامثاليةأمهو!لانت

علىمثابرتهوعدمبإهمالهننسههويفعلكصاتمافاالخيطتتلفأنهايسالهاعندماله

)3(."العلمطلبفىالجدإلىفاعنطر،الصبىبخجلالتصرفلكو!لان-الدرس

جعالفلسفةلتعليممدرسةوافتتح،زوجتهتطل!قإلىالميلنفسهفىوقاومتزوجثم+

الأنحا.كانةمنالأمراءإليهوث.الأفاقفىصيتهمذاعالطلابمنطانفةحولهنيها

ولكنهاالمسنةأههيتركأنالأمرأولفىسأولم،الحكمعننطرياتفىليناقضؤيدمونه

.288ص.!اكقمرجع:كارنمرجنرى-ا

.59ص"صاثقهربع:شيلنزاد-2

.602ص.طيقمربع:مظهرلجمان-3
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عنباحثامتبولأمنشيوسخرج.+)1(الصل!رجالضيعإلىحببتهابغطبةكاللمابأقنعته

31ا9)قصيرةفترةالتحق+أفكارهتطبيقنىأهدافهخلالهمنيحققكبيرمنصب 2 - r

ياحثاسنة...أرسينطوالالصينءأرجاطاتثم.،تثى"ولايةحكومةشبوطيفةق.م(

منصبتولىفى،منث!يوس"كايةتبلورتنلقد.التنفيذموضعتعاليصهيفعحاكمعن

منصبفىيعينأنيرضولم"منشيوس"أخفق...الصينإماراتإحدىفىاكبرالوفلر

لقبعليهأطلقفخرىمنصبفىعينأنهوظاهر،لحاكمI;دILبإرمفلولتينيداهنيهتكون

تقاضى،مثيوس"رفضوتد،الدولةضثوننىالمصتشارينمننوعوهو"ضيف"وفلر

ونصائحه.اسشثاراتهعلىمكاناةأواجرأى

لتنفيذالعنانفيهيطلق4رفيعمنمبتولىفىهرادـهبلوغفى"منشيوس"يقنطولم

وأ-الإماؤنىإتامتهوتطول،أخرىإلىإمارهمنومريدوههوينتقلفطفق.مبادثه

بلاطتخلفأنالمفالاهمنأليس":مرةزاتصئلوتد"والملابياتللظروفوففاتقصر-

عنندافع؟"الرجالمنمعا!دبضعالعرصاتمنبعثراتم!بوكاآخرإلىإدطاعىحاكم

مجيئا،دعوتمحدلمولما.الحكاممنالصالحالسلف.مبادىعلىالحفاظألمهمبانتصرت

يواجهونالذينالرسالاتأصحابمنالعطامضانوهذا.+)2(عصرهبقيةالمبتعاعتزل

وناتهم.بعدلمحاخاأفكارهموبحدعفممهلهملاتضعفولكنوالرفضوالإعراضبالصدود

مؤلفاته:

بصحةقطعواكتبثلايةتركقد،منثيوس"أنالصينىالتراثفىالباحثوناتفق

،تلاميذهعطمنأنهاأوتاليفهمنهىهل.أخرىكمبأرسعةفىواختلفوا"إليهنسبتها

كتبأعظممنالكتابهذاوبعتبر"منشيرسمصنفات"كتابنىمؤلفاتهجمعتوتد

وتاليفالطلابتعليمنىوضعفهثيخوختهأياموتض+:ديورانتيقول.الثقافيةالعالم

تاليفمنالكتابهذاأنمنواثقينولنا...زمانهملوكمعأحاديثهفيهوصفكتاب

أنهأو،وضعهنىاضتركواتدوتلاميذههوأنهأو،تلاميذهتأليفمنأو،نفسهمن!ثيس

الك!بأعظممنصنضيوسكتابأنواثقيننقولهأننتطيعماوكل"عليهممدصوس

")3(.تدر!وأجلهاالقديمةالصينيةالفلفية

.78ص.صاكقمرجع:د!ورانت-ا

.59ص.صاكقمربع:شبلفزاد-2
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ثالممه:

حكعهيستوعبأن.:هوصقيفعلىحريصأنهمنشيوسأعلنالذىالهدفكان

ولايكادـ...خالصةدتيدلةعقيذوعقيدته+"نفسهؤاتمنشيئايبدعاندونالقدماه

يهمالذىوكان...الطبيعةماوراءأوالمعرفةفلفةأوالمنطقعنشىهفيهايوجد

مبدؤر!لان"الحكمعقاليدالناسخياروتولىالصالحةللحياةطريقةيرسمأنهو،"منثيوس

ال!الى:النحوعلى.الآراأهمنتناولأنوتستطيع..)2(بطييعتهمأخيارالناصأنا!عاص

ورجاله:العلمتقدبر-ا

العلمرجالثصانمنإعلاته+منثيوستعاليمعليهااضتملتالتىالمسائلأهممنإن

الملمرجلبحضفإنه.والحكامالأمراهمرتبةمنأسمىمرتبةنىووضعه،الفاضلوالإنسان

فيه.يعملالذىالو!بحجملدمهالنجاحيقاسفلا.الثراهأوبالمركزاللامبالاهإطهارهعلى

الصد:هنافىهـمقول.الوصطهنانطاقداخل،ذاتفيهيسوسالذىبالأصلوبولكن

إطلاقعلىالناساصطلحالذىالرجالمنالنوعذلكعنال!صاهعرتفىالنببل"يختلف

فىالنييللكن،عطيمضابطأووفيرأودوق،الدنياالحياهفىفالنبيل،عليهالنبعللقب

بفعلنفسهتطيبالنىالمغلص.الع!ياصالمبدأصاحب.العادل،المحسن:.الساعرت

ضفلفإذا.مبادنهعنالحداعةالمطاهرتفتنهولن"النبيلطباعمنالترتيفيرلن،الحير

-+)2(الحياةبأطايبالمجردالاصشتاعلا،مبادثهلتنفيذالبيلالتسى،خطيرلممنصئا

.النطرىالإطارلهذاالعملىالتطبيقتمثلكانت،منشيوس"حياةولعل

:الأخرى-2

الاولالمقامفىأخلالىطابعذاترصالعهكانتلقد.الأخلاق،منشيوص"فلسفةجوهر

آرا.صقلفىعنيفبمجهردماملأنه،لأيبحدالأخلاقعلىمنئيوسففلإن..."

لدىمصتصاكهتجعلهاالتىالبيطةالأساليبفىوصرغهاالأخلالية،"كنفوضيوس

منضومهوهاجمأصتاذهمن!بعنجبارلمدفاغادافعبل.فحبهذاوليس،الجماهير

08ص.الايقالمربع-1
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نعتكما"والسوهبالشدةمذاهبهمووصف،عنيفاهجوئاوالاضتراكيينالسوفسطانيين

مذهبأناصرأنا*:هانصهيقولهذافىوهو،وابخلالبالخير،كنفوشبوس"مذهب

وأطرد-اشتراكى-،تى-معى"و-عونسطانى-،يانج"وأحاربء5القدماالحكما،.

تقديرلمنالتلوالضاؤالمبادىءهذهلأن،وانسيادةالتقديرإلىلاتصللكى،السيثة.المبادى

النفسىالسلوكيهذاأضرتومتى.الداخلىبسلوكهحالألأضرتالأفرادنردـمننفسفى

لوالأجدادـالساميينولاالأمراءلايعرفونالذينالأترادأولئكوأن،الحكوميةبإدارتهأضرت

الإنسانبنىألهمأنأشتهىفإننىأناأما.لسحقهم،تثينوا"دوقعصرنىكانواأنهم

الألسنةأخرسوأن،السيثةالمذاهبتيارأقفوأن،النبيلةوالمثاعرالضريفةا!واطف

1(.،)الرذائللهديةتاسئاعنائاوأضعوالمنطقللعقلالمخالفةباخطبالناطقة

رسالته.ومنهجدعوتهجوهروضوحيحددـفىيهناإنه

لمطرلفةتكرةوهىالبشرتالفطرةصلاحعنمذهبهالخلقيةفلسفتهفىيصادفناماوأول

مثلماالخيرتتبعالثريةالطييعة"رأيهفمن،الصينىالعارلخفىغيرهأحدإليهاي!بقه

بالحياهوانفعالبالعطفأصيلث!عورجميفاللناص+:ولقول،الأوطأالمستوى5الماينمد

هىهذهإنوعنده01والخطأالصرابصاهوحساصية،والامتثال.بالمراعاهوتأثر5والاشصئزاز

فىتفرزلمإنه!ا.:هـلقول01التوالىعلى،والهكصةواللياتةوالعدالةللحب:البدايات

)2(."الحقائقماتبديهرهذا،بهازودنالكننا،الخارجمنالناس

حيث"من:سانليهأحدمجيئايقول.الإنسانيةالطبيعةخيريةعلى،منشيوس"هـكؤكد

فإزا،خيؤالناسطبيعةأنبقولىأعنىماوهذاأخيارلمالناسيكونأنالممكنمنالحقانق

بالرحمة.إحساسالناسفبكلولذلة،الطبيعبةتواهمخطأذلكنليسأش!رارلمأصبحوا

والخطا،بالصوابوإحساس،بالإج!وإحساس،النذالةهنبالخجلإحساسوكذلك

وإحصاص،العامةالآدابنىالخجلوإحساس.الفردآدابنىيتحثلالرحمةوإحساس

لانتلقنهاالأرلعهوهنه،الهكمهنىوالخطأالصواب.وإحساس.المقدصا!ع!اعفحوالإجلال

منجه"السبدقال،لهاكسبددنمنهاحطنانىنتفاوتونحن،الحارجمن

.YVAصي،صايقمربع:غلاب.-3ا

.99ص.صاكقمربع:شبلنزاد-2
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وللواهكهاالتىالطبيعةنهمإلىيصلونقوتهابكلعقولهمتعملال!ينأولئك()منثيوس

السصاءبعبدرنويذلكطبيعتهموتتغذى،حبةعقولهمفتبقى،السعاهنهموامافهموهافإزا

يهيثونلأنهملهمبالنسبةمغتلفينبثيئل!ليساالطويلوالعمرالموقوتغيروالموت..ء

لاوجود...القدرمعموتفهمتخنرنفهمولذلك،الأمرانتطارفىكانوالوكماأنفسهم

)؟(.+الحقمصيربخضوعفتقبلزلكوعلى،القدرعليهلايقعلثىء

يعنىوهو،البشريةالفطرهصلاحعنبالحديثاحيريةللطبيعةشرحهمنضيوصوسواصل

الأخرلياتبينالعلاقةعندهوتتآلف،البشريةالطبيعةمعيتجانسماالصالح"بان

والبدنالننسفكؤنإن-كبرىمفلة-كسيكلوجىولمنثيوس،وثيفاتآلفاوال!يكلوجية

السيكلوجية:الثنائيةمنبنوعصلملكنه،عصرهمفكرىأفهامعليهايستحوذلم.الم!نفصلين

القيادةتكونبانوآمن.+الفكربةالكفابات+والعاطفبةالطببمة"علبهأطلقمابين

.+)2(الفكربةللكفايات

التىالأخلاقوهى.الفطريةالأخلاقحولتمحورمنيرسبهقالالذىالأخلاقىالمنبإن

الإنانية:النفىطبيعةتوافقأنهاباعتبارتودأنيجب

السياسة:-3

اغكمإلىيصلأنيسعىوكانالحكمأمورمشيوسنجاهتمامحظيتالتىالمسانلمن

منهايعانىالتىالمشاكلمثأأنيرىوهو.المطلقةالعدالةهدفهم.حكمافلاصفةحكام

نأجلالتكمأردتمإذا،والآن5هذانىبقول.الحكوماتلفسادطببعيةنميجةالمبتح

نأفىالرغبةمملكتكمموظفىجميعفىسيبعثهذاتإن"صالحةأعمالهاحكومةتتحنوا

وفى،جلالتكمأرضيفلحواأنفىالرغبةالزراعجميعونى.جلالتكمبلاطقىيكلونوا

الأغرابالرحالةجمبعونىجلالتكمأسواقفىبضافعهميخزنوأأنفىالرغبةالتجارجعيع

كأنمملكتكمأنحاهفىلثعرونمنجميعوفى.جلالتكمطرقفىيصاثرواأنقىالرغية

اعتزمواماواؤا،جلالتكمإلىهـلكواياتوأأنفىالرغبةحكامهممنعليهموقعقدكللئا

يضمنالنىالحلهرهذا!)3(،؟سبيلهمفىبقفأنيصتطيعالذىةافمنهنايفعلواأن

.091ص.سا!قمربع:الحبىد.-ا
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إذاإلاصالحةالحكومةتكونأنولايمكن،صالحةالحكومةتكون)نةونمؤالمجتمعاستقرار

عليه:يجبالصالحوالحاكمصكيئاالهالمكان

الجراثممنشاهماوالجهلالفقرلأن،الفقروهوالمشعركالعدوعلىالهربيئنأن-ا

العملنرصلهملاتتاح+لهمالجراثممنيرتكبونهماعلىالنا!سوعقاب،النطاموفطراب

كهم.للإيقاعينصبدنىهضرك

الخططتضعأنلهاينبفىولهذا،لرعاياهاالرفاهيةتونيرالحكومةعلىيجب-2

نفسهاالأرضعلىالفرانبأكمرتنرضأنفعليها.الغايةهذهبتحقيقالكفيلةالاقتصادية

الجمركية.العوائدكلتلفىأنوعليهاالمثآتمنعليهامايقامأوماتفعلهعلىلا

لنشرأصاسأصلحهذالأن،وإجبارئاعائاالتعليمصملأنالحكومةعلىيجب-3

.(9)،الطيببالتمليمالناسكبلاتمادلالطيبةوالقوانين55وتقدمهاالحضارة

وضعالذىالسياسىالنظاماستقرارفىالبالفةالأهحيةذاتالطرلفةالمساثلومن

السياصالتنظيمباننادىلقد.الشعبخدمةفىالحكومةتكرنأن:أصوله،"منث!يوس

ذلكمؤكد!يقول.الهاكمةألارستقراطيةمصالحكفالةلاالضعبمنفعةأصاصهوالاقتصادى

والإنتاجالأرضأهميتهتفوق5ووجودهاالدولةتيامعواملمنعاملأهمالثعب":المعنى

ظفرنإنويالتالى،الدولةتيامعواملالمتضصنةالقائمةاخرنىالحاكمهـلأتى...لايقاسبما

الإمبراطورتاييدنيلفىتوفيقهأنحيننى.إمبراطورلممنهيجعلالفلاحينبتاييدالحاكم

صنصئاينيلهالإقطاعىالحاكمتأييدعلىوحصرله،إلالشإقطاعىحاكمإلىيحيله

."رثيحئا

نعلهبماالمثلولضرب.العرشوراثةمبدأتوسةمعارضةمنضيوسعارضكذلك

أفعالهوتمبدسيرتهالصينيةالأقاصيصتتناتلأ!ورىحاكموهر)،ياو"الإمبراطور

بهعهدولكن،لولدهالعرشيخلفلمأنهمن(الصالحللحاكممثالأالصينىالشعبهـشغذ.

طالب،لكزعنوفضلأ.،شون"يدعىفلاخاوكانوأفضلهمالإمبراطوريةرجالأقدرإلى

وهو،الإدارةفندرسواالذينأولنكإلىبالحكميعهدبأن"يثى"ملك"منحيوس"

عنالملكامتناعهـلحتم5"كنفوصصيوسمدرسة"نىتعلمواالذينهؤلاءبالدارسينيعنى

الأحجارحفارأعمالنىالعادـىالفردبتدخلتدخلهوشبهالإدـارلةالأعمالنىالتلخل

")2(.الكرممة
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كهلاوكنادى،الثو:فىالثعوبحق،منثيومى"أقرهاالتىالسياسيةالمبادىءوهن

يستثيرالذىالهاكمأنوهووأهلهاالصينملوكالمبدأهناأتروتد.الملوكحفؤفىالمبدأ

8)1(.يغلمهأنالشعبحقومن.الحكمفىالإلهىحقه"يفقدالشعبعداؤ

هلهثبلنؤادعرضوقد...الصالحةوالحكومةالصالحللحكموقواعدأصرلتلك

النقاطنىالبرنامجهلاوحد!"السباسىمنمثبوس"برنامجعلبهأطلقفبماالقواعد

التالية:

."إليهنحنننتمىالنىالنوعإلىالحكصاهينتمى":القانلفهو،المساوا--ا

شائا.أقلهاوالحاكم.أهميةالدولةعناصرأعظمالثعب-2

والنهىبالأمرالرسيونالموطفونيننردنلا،والعقابالمثويةبتقريرالعبإستئثار-3

وحدهم.

الثعبيقاصمأنالحثمعلىهـجب!الحكوسةرصالةجماع،الثبلإصعادالعمل-،

..والضرا.الصرا

إذا"؟الانهدانىويقول،تبادليةتكونأنيببوالمحكرمينالحاكمبينالعلامة-5

أنهاعتبارعلىإليهينظرواأنوجب،وقدميهيديهكانوالوكماوزرانهإلىالحاكممانظر

نطرفإن،عادـىكرجلإليهينظرواأنوجب،وخيولأ!للائااعتيرهمفإذا،رتلبهممعدتهم

.،وعدد!لصايعتبروهأنوجب.وكلأوسخأنهمعلىإليهم

برعيته.علاتتهتصدعتإن،الحاكمعلىالثورةمبدأأتر-6

الصينىالفكرىالتراثأعمدةمنوهر-التارلخب!ابالواردةالفكرةصاغ-7

إذاالتفولضهـسنقض..السمامنبتفولضالبلادضئونيديرالحاكمأنومؤداها-العتيق

)2(.الرعيةءرضاعلىالحاكمسلطانيتوتفويالأحرى،السيات5أسا

ارائهمجعلمعرفةإلىوصلناتدنكونالياسية"منثيوس"لآراءالعرضبهذا

."الكنفوثبةالمدرت"ودعمتطولرفىإسهاههومدىوأفكاؤ
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238:هسونثد - Y 9 A ) Hsun Tzuق.م):

صمع.الكننوشيةءآراونشروتطدلرتاسيسففللهمكانثلاثةثالثتزوهسونيعد

مملكةمواطنىمنوكان،ق.م238-892عامىبينعاشقدأنهعلىالصينيةالممادر

مملكةفىالحكمةودـرس(الحاليتينوشانسىخوسولأيتىجنوبومكانها)،تشاو"

وكان5رفيفامنصثاالم!لكةتلكحكرمةفقلدته"صيتهوطارذكرهنبهوهناك.""تثى

الجداليحمدمأنطبيعئافكان،الفلسفيةالمدارسمنلكثيرثملينيضمالمملكةهذهبلاط

-ناضطر،لهللكيدفاندفعوا،الآخرلنالمفكرينعداوه،تزوهوهن"أثاروقد،بينهم

منعزللكنه5تاضثاعينحيث،الصينببنرب،تشيو"مملكةالبلادـإلىهنهلمفادرة

.،للتدرشوقتهمعظمكرس"أبامهآخروفى،فترةبعدإلبهأعيدثم،منصبه

فىهان5:طيعتهمفىالصينىالفكرأمطابمنكثير،تزوه!ون"علىوتتلمذ

أولعاونالذى.الوزرارئيس،سوولى"،القديمةالفكريةالتصريعيةالمدرصةزعيم،تزو

9(.)الإمبراطورلةتوحيدفى+م!"أباطرة

تعالبمه:أهم

تتسمنصلاوثلاليناثنينعلىيحتوى.)صهعليهأطلقكتائا"تزوهسوق"ألف

والسحرالخرافاتلمناهفةالكتابةعلى"تزوس!ون"حرصوتد.والتناسقبالترابط

وحدهالعقلإلىبالاحتكاموالمطالبة،معاصرلهأذهانعلىسيطرت%لتىوالع!عؤ

جيلهحكوما!كرهولمد،الإنسانوفطرةالكونطبيعةقليهاال!ىالأحكامإلىوالاس!ناد

تراثاوخلف،الطالعومعرنةالسحربفروبالعامةتعلئوانتقد،الاضراربلادههأمراوازدرى

تقديرلميبدىوهو.الفكريةكننوشيوسمدر!ةثبابتجددولفضله.مؤلفاتهمنضخئا

.الذهنى)2(ءالصفاوقمةالكمالذروةتعاليمهومعدكنفوسيوسالأولالصينلمعلمعظيئا

الفلسفاتلدعاوىالكاملةبالمعرفةمزودوهوالكنفو!ثيةعن"تسوهون"دافعلقد

تطورتالتىالفلسفيةالمناظراتفىالماركةمنمكنتهعاليةفنيةبوسائلوتسلح،المعارضة

البحوثأكطعرفمىجملتبطرلقةالكننوشيةفعرض.نهايتهمنالعصراقترابمع
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ه!ون+عندالكنفوشيةأصبحتولقد...الفلاصفةعصرفىتنالميماوأحسنهاالفلسفية

غيرالصماهصارت،ماديةوأ!لثر،عقلانمةأكثر،الصارمالعقلىالجوهذامثلفى،تسو

تكونأنمنأبعدهىالتىالث!ريةوالطبيعة،الطبيعيةوالصورةالطبيعةهىرغدتشخصية

هون"رأىفىشرلرأع!اسانى!لانت،،منشيوس!زلكإلىذهبكصا.بالفطؤخيرة

5-)?(
سو،

الأتية:القضايانىتعاليصهأهمحصروككن

ا+مسانهة:الطهبعة-ا

الطعحة!ليلوالعثرونالثالثالنصلباصمهالمسمىكتابنى،توهون"يتناول

هناوفى،أصيلةرليستمكسبةالطيبةوصفاته.بطبعهضريرالإنان+:نيقولالإنسانية

الاجتماعيةالمؤصاتخلالومن5أصلاضريرةالإنسانيةالطبيعةأن!علىيؤكدالنص

بهامالالتىالأرعالفضائلياتبداإلىلايفتقرونفاليشر،أخيارلمالناسيصبحوالثقانية

ومع.والمتعالرلحفىالكامنةرغبتهمفىالشربداياتفعلايمتلكونهمرانماافقطمثعيوس

ومن.بالعقلمحالىثخصكلأنذلكحكيضايصبحأنث!خصلكلالمحكنمنفإنهذلك

الثرإنمنشيوستالوتد:،تسوهرن"يقولنيما،الخيريظهرالعقلإعحالخلال

نإ+منثيوص"تالوتد.أثعرارلميولدونإنهم"تصوه!ون"هـلقول،أخيارلميولدون

الحير.يبلبانوالمقافةالمجتحعإن،توهسون!ويقرل،الثريجلبانوالثقافةالمجتمع

هصون"فإنالأصلىخبرهبسببحكيئايصبحأنيمكنشخصأىإنمثيوسيقولبينصا

للترصية.وقابليتهالأصلىعقلهبسببحكيئايصبحأنيمكنضخصأىإنيقول،تسو

أمعرارلم.يوللونالبضركانإذاأنهكيفإيضاحهى،تسوهسون5دبالنسبةوالمثكلة

للتنطيمكنتيجةيجىءالحبربأنالقرلإلىيذهبوهو"أخبارلمبصبحواأنبمقدررهمفإن

نتيجة:يجيئانوالثقافىالاجتماعىوالنظام.والثقافىالاجتحاعى

أنضل.لحياةالدافع-ا

:أنهىراخججالأخرىالمخلوقاتعلىالتفلبإلىالحاجة-2

.392092عى.صاكقهربع:كارنحربفرى-ا
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نحوعلىالحياةعنكدع،للعيشاللازمةالمتطلباتتقديمبمقدورهمليسالناس-أ

الآخرين.تعاونخلالمنإلا،أفضل

دونالمغتلفةالطببعةوتوىالمخلوقاتضدأنفسهمتامينبمقدررهملبسالناس-ب

.المتبادلالتعالذ

نإن،الاجتماعىالتنالبميتطلبونالناسأن،السببينلهذينالواضحمنأنهوحيث

هذاعن"تسوهسون"وإجابةااخيرالاجتماعىالتنطيمسيبلب!ليف:يلىماهوالح!زال

ثانهمنالتواعدهذهواتباع،للسلوكموأعدوضعيقتضىالاجتماعىالتنظيمانهىالؤال

الخبر.ببلبأن

الرغباتتظلوعندما.عادةبعضهاإشباعلايتمبرغباتيولدونالناسأنهىونطريته

وأتو)عددونماالمتضاريةتهمرغبالإضباعجهودهمقصارىيبذلونالناصنإن،مثعبعةغير

قامنقدهناومن،بالجميعيفرالذىالأمر،الفوضىيجلبانوصراعتنانىفينشاقيود

،الرغباتإضباعمحاولةفى،المتفمنةالأنثطةتنظملللوكتواعدبوضعالأوائلالملوك

الطريقةهذهوممقتضى،الاجتصاعبةللحياةالمطلوبةالمغتلفةالتواعداستحدثتالطريقةوبهنه

تقتضيهالذى.الإنسانىالسلوكلتنظيمكنتيجةجلبهتمتدالأخلالىالخيرفإنالتفكيرفى

1الاجتصاعيةالحياة l).

.الإنساننىفطرشاوليسمكمسبالخيربأنالترليمكنهذاوعلى

الكون:نىومكانتهالعقل-2

يقررنإنهولذلك.الكونوعلىالإنسانعلىالسيادهصاحب؟ت!وهسون"عندالعقل

قامتولقد.العقلمنيبدأالبشريالكمالوأنالمطلوبالتفييرإحداثعلىقادرالعقلأن

الدينيةالممارساتبعض،محفظبفير.نادان،للدينوعقلانيةإن!انيةنظرةعلىالفكرةهذ.

بالرقىالمرضوطرد.للمطراصتجلائاالصلا:-ذلكوعن-الحر)ناتقبيلمنواعتبرها

بالفيب،كالمنبؤأمورمنذلكغيرأباحلكنه،وجهههلامحمنالمرءبختمةوقرا،والتعاهـلذ

الضريرهالأرواحوجودأنكركما.البشركلبالعتلضوءعلىالتأهـللاتتقومأنضرلطة

تجليات"تسوهسون"عندالطبيعةوتوىالأسلاتأرواحوأصبحت.الفارهوالأثصباح

.+1-936عى.صايقمربع:!لولرجون-؟
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الكلونعلىبسبطرواأنرأبهفىالناسبستطبعللطببعةالكاملوبالفهم.الخلقىللسمو

)؟(.،الكنفوشيةفىالعتليينالفلاسفةأعظم،تسوهسون"أصبحوهكذا،بيئتهموعلى

:والملماهالعلم!مطبم-3

التعلمإلىويدعوالمعلمضانمنيعلى،تسوهرن"عندرنيعةمكانةءوالعلعاللعلم

ذلك:فىبقول.والدراسة

لصا-يفدر،السبيلهسواتهديهصقمنأو،إعوجاجهيقوممعلممنإمرؤحرمإذا+

محاوراتتتصفالجدلىبالمنطقاثتفلفإن.صبائاكانإن.طريقوقاطع-ذ!لماكانوإن

مايدغعنسرعانباحثاكانواذا،ذهنهأفقات!عوالسقالمعلملهتوافرإنولكن.بالخف

فسرعانباحثاكانواذا"يععهدهعملأىإنجاز-تديرلمكانإن-هـسعطيع،أبحاث

حليتميديهفعلي.الجدلىالمنطقأصحابمنكانوإزا.المرتجاةالنتانجإلىأبحأثهمايدفع

مصائيهأبشعإحرازهافىونشله،المرءيحرزهاذخيرةأعظموالستنفالمعلم.مكلةكل

نأحنفى،الصمرعلىالمائمةالأصيلهطبعهحدةمنيزيدوسقمعلمإلىيف!قدالذىوالمرء

الوحيدالضامنهوالنصهذاعلىاعتمادلمالمعلمإن")2(الذاتىالتثقيفتؤكدوالسقالمعلم

إليهوالحاجة،المجتعرأسفالمعلم.المجتمعحالإصلاحدبالتالىالئ!خصصلوكلاتزان

كلمنأستاذ.أحبفقد"تسوهسون"صلوكعلىذلكانعكسوتدالهياهءماإلىكالحاجة

تلبه.

السباسة:-عه

يتصور؟كصاالحكمفلسفةتطرحسياصيةنظرية،تسوهسون"يضعأنطبيعئاكان

يقرر:أئهالمجالهذافىتعاليعهومن"منثميوس"شأنذلكنىضانه

إلىراجعالاجتماعيةالنظمتكوينعلىالناستدره.الناسبينالاجتماعيةالفوارق-ا

هناموضخايقول.المدالةمقاييسوجودمبعثها،أوساطهمفىاجتحاعيةفوارققيام

رجدتمنذمنزلةوالأوطأ"منزلةالأرنعبينالتحييزنأ!:الناسبينالطبقىالتصايز

بعضانتحلوعندما.(منزلةأوطأ"والأرض.منزكأرفعءالسصالأناوالأرض.الما

.920592عي،.طكقمرجع:كارنحرجنرى-ا
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الآضر.أصدممابغدمأنلنبيلينيتسنىفلا.الطبقاتانبعثت5عروضئالألفسهمالأفراد

تساوىإذا.الطبيعةقانونهوهدا،لزميلهالأوامرالناسعامةمنفرديصلرأنولايعقل

احتداممنمناصفلا،نفسهاالأشياه-وكراهية-محبةونى،والسلطةالمركزفىالناس

الجميع.علىبكلكلهوالجوعالفقروشيخالمجتمعنىالفوضىيث!يعصراع.بينهماالصراع

السلطانوصاب،والفقيرالفنى:تضمطبقاتإلىالناصتقسيمالحالتطلبأنفكان

،)!(.الإمبراطوهـلةدعانملعثيدالجوهدلةالفروؤهىهذه.حدهنردكلليلزم،الناسوعامه

للحاكم.وليستللث!عبالحكومة-2

.المحرابإلىالبلادبدفعالعلماءمعاملةمرواصاالناسإفقار-3

.نواباهفىهـيرتابون،الناسيبنفهحاكئاالحربفىالتوفيقلايحالف-"

أصاصالكفايةتكونوأن،الففلأصحابهنوزرانهاختيارالحاكموظانفأهم-5

اللواعى.تكونماأئاإليهسبيلأللمحسوصيةيدعوألا،منهقرمهم

والطاعة.الولايبذلأنالشعبعلىلكن،الشعبعلىواجبالطالحالحاكمعصيان-6

)2(.الصالعللحاكم

حضارتشكيلفىالكنفوثيةلعبتهالذىللدورسورهقدمناقدنكونالعرضبهن!

النظريمكنالوتتزاتوفىديانةالكنفوشيةاعتباريمكنأنهنؤ!لدهأننودوالذى.الصين

الطابعالقديمالشرقدياناتعلىفالفالبزلكفىولاتناقضةنلفةباعتبارهاإليها

الصينيينحياةنىتوىنفوذلهامازالالكنفوثيةأنأيضئانؤكدهأننحبوالذىالفلسفى

ومبادـىءأصسىعلىفتحتوىالعريقةالصينىالشعبوتقاليدتيمتجمعلانهااليومحتى

والروحيةالمثاليةبينتجعوهى.والسياسىألاتاعىالنظامأسىوضعتكما...أخلاتية

هارابسببمتبددةحيةفل!فةبذلكرظلت!أخرىجهةمنوالماديةالواقعيةوبينجهةمن

."تسوهون""من!عيوس"،كنفوشيوس"الثلايةرهباتها

.310531،ص:ألايقالمربع-1
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التاودة::نعاثا

!يعىردـفعلكانتالمىالصونيةبالنزعةيشممدينىامحاهأودينيةفلسفةالتاهـلة

فىأهميةسثغلالنحوهناعلىوالتاهـلة.،الكنفرضية"صادتالتىالاجتماعيةللنزعة

بدلأللطبيعةالميتافيزيقيةالأسىعلىالماهـلةالفلسفةوتؤيمدالكنفوشيةبعدالصينىالفكر

الإسانى.المجتمععلىالتشديدمن

الطبقاتبعضصعودببنهامنالاجتصاعيةالعواملبعضظهورهاعلىصاعدوتد!

+)1(.الصينىالمجتعبنيةفىوتاثيرهاالدنياالاجتحاعية

ولولاهاوالث!عربالتصوتالمتصلةالأدبيهالمصنفاتمنضغئاتدرلمالتاهـسةانتجت+

نقاطأثديعتبر"الفيبياتعلىالعكوتهذاأنبيدوالجحودبالضحالةالصينىالفكرلتطبع

الثعوذةمنحمأةإلىتطورتلكنهابدايتهافىتالقتوانفإنها.التاهـيةفىالفعف

حياةصعنللبحثسبيلامبادنهامناتغذوا"العلممدعىمننريقأيدىعلىوالتدجيل

.+)2(المسمنيرةالطبمهمبادنهاعافتأنفكانت.خالدة

571،لمةoTلا%لاو!سو L-

أنهأمحقيقيةث!خصيةهوهل.الجدلمنكثيرئخصيتهحولدارالعجوزالمعلملاوتسو

.؟أسطورسةشخصية

عائا.وضينمائةهنأكثرعاضالناكمنسيدأنهالعينيةالتارلغيةالسجلات0وكفظ

بمنطقة،جن-كيؤ"قريةفى".ق.م571عامنىمولدهتارلخالحديثةالدراساتوكدد

فقرهشدةويركم،لى-لى")سمهالفقرضديدرجليعيثىكان.،تو"بإتيم"لى!

والعسرلنالهادىالإمبراطورعهدمنالثانيةالتوفى،يتزوحأنفىصعوكةيجدلمأنهإلا

025حوالىمنذأى،ضو"أصرةمن eييه-"لىسياهولئازوجتهمنالفقيررزق.صنة

مايعرتكل...القليلسعوى،بانج-يبه-لى"حياةعنأحدولابعرت..."بانج-

ه،يانج-لو"بمدينةالإمبراطوريةللمحفوظاتأمبناشباببوأكيرفىأصبحأنهالتارلخ

عديد؟ـ.أعوائاالمركزهذايشفلطلوأنه

1-a.ص.طكقعرجع:خلبفةمحمدTA%.

.021ص"صامقمربع:ضلنؤاد-2
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آرائهعنيعبربعدفيمابدأوعندما،والبحثلللراسةفرصةللفتىالععلذلكاتاحوقد

-لاو"وهربهعرتالذىاسمهعليهأطلتواالذينالكثيرينإعحابنالوالدينالنلسفةنى

ومفت"تسى-لاو"عياةمنتفيرلمالشهزولكن.العجوزالفيلوتوممناها،تسى

المكعبةمىيطلأنالمحتملمنوكان،للمحفوعلاتأهيئاهوكمالايزالوهوتتابعالنوات

،الفسادفبهمواسنشرى5السرءازدادـبهمالولابةصكامأنلولا،الطوولعمزنهابةحتى

سفالةالفيلسوتنفسفعافت-،الث!رتعنالسنهبهمولعد"الأنانيةعليهمواثعتدت

،السفهاءحكممحتيعيشأنلهالمهينمنأنهوثعر"المكعبةأمانةفىعصلهوملالسياس!

عمزمنالتسعيننىوتتثذ!لانانهدبرغم،حياتهمعظمنيهقضىالذىالمكانيبرحانوقرر

بعيد!..."بانج-لو"عنبعبئاوالهجرهالإمبراطورلةالمكتبةمفادرهعلىسممأنهإلا

)9(.،الناسعنبمعزلالريففىليعيش...جل!

.،كنج-كى-التاو":الفضعلةإلىالط!يق،كسى-لاو،محاب

The Tao King.منمبصوعةعنعبارة،كبنك-لى-التاو":كايرجوفلفبقول

المقدسةالكتبأقصروهى.للتاويةالمقدحةالنصوصهى...سعرلةمقطوعةوثمانينواحدة

الآراءمنكبيرعددعلىلاحتوانه،محيرولكنهقصيركتابإنه.العالمفىالدينية

.")2(والتبيانالتوضبحعلىتعزالتىظواهرهانىالمتنامضةالفامضة

وفى،الأخرىبعدالمرهتتكررثورةمأحكمهينةفى"آرا"تى-لاو"هـيعرض.

التالية.النقاطفىالآراهصرالوسع

البساطةعلىالمحافظةأهصية-البثريةوالالواهرباصرهالعالموحدةالحياهإيقاع

حريهمذعب-البثرحياهنىال!دخلنىالحكومهتفالىخطوؤ-البشركةللفطرهالأصيله

صلبةوالكبرحمتاهالقوة-والهدوهالسكينة-التواضععبر-الاهلالروحتأثير-العمل

i(.3جنونالتسلطوحب

.222عى.صابقمرجع:مطهرطبمان-ا

صنة.يروت،الحياهمكبة.الكيلاصصى:تربمةاالجةالأديانصكمة:كاوربوفصف-2
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التاهـة:نىالمهادىءأهم

وبما.الإطلاقعلىخواصأوساتبفبرهومطلقنحرعلىالأولالمبدأ":الت!-ا

والحصلأ!ص.السماتبكلالحاصوالشرطالممدرفهو،خواصأوساتبفيرنفسههوأنه

صابقإنهثىءكلمصدرلأنهذلك5لاثىءببياطةليسولكنه.العدمفإنهالمعنىهـلهذا

كلأسامىتثكلالتىالواحديةهـلشكل،والدلالةالحياةيمنحها"الموجورةءالأثيالكل

ليسعنهالهديثيمكنالذىالتاوإن+:،تسولاو"ولقول.الصالمفىوالتعددالتنبىع

أصلهوالإسم!والمجردـمن،الأزلىالإصملشىيسمىأنيمكنالذىوالاسع!"الأزلىالتاو

.(+)1الأشياءكلأمفهوالمسمىأمابىالأرضءالسصا

نأيمكنالذى،التاو"الفضيلةإلىالطريقمنالأولالفصلفى:،تسولاو"يقول

.الأبدىالإصمهوليس"بيسمىأنيمكنالذىوالإسم.الأبدىالتاوهوليس،عنهنخبر

لوضى.آلاتلعثزالأمنجهو)صع!لهالذىأما"والأرضالصماءبدايةهو،لهاصع!لاما

يخرجانالاثنانالطاهرسوءثاهدتلما،الرغبةاتبمتلو.المجهوللعاينتالرغبةمنتجردت

هى.ظلصةداخلفىظلصة.ظلمهوكأنههناوصبدر.3الافىهـلختلفان،المصدرننىمن

.")2(المجهوللكلالبوابة

الر)بع:ائفصلفىاهـمقول

لهلاقرارالذىالنبعأيها.أبا!ولايمملىءفيهيصب،أبدلم.لايمتلىفارغوعاء،.التاو"

!.!ثىءآلاتلعثرة

بهزمنوأحمناالعقدةلناوأحلل.الأضياءفىالحذعناخفف...جوهركلايستوعب

..انضياه

كلأولياسألىأينمنأعرفلاأنا...أبا!وحاضر،الأعمايىفى.المخ!بىألهانا

.()3"الأباطرة

المختلفةالأضياءعلىومتقدئاسابئاثيئاهناكأنإدراكنى"التاو"أهميةوتكمن"

كلتحددـوجودوالتى،الموجودةءالأضياعلىالرحدةبضفىشبئا،العائمنىالموجود-المحددة

.937ص،سابقمرجع:كرلرجون-1

.6عى.2991ضة.المباحصاددار.الديبعلاه:ترت.الفضبلةإلىالطرمق:لرقو-2
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ذللد،ممقالان،بالطبع!يمكنفاهرالثىءذلكماهوأما،الدمةوجهعلىووكليفته،ض.

،محلردـمحتومالمصدرإنيتالأنلايمكنبينما"محلردـمحتومعنهافديثهايمكنكلأن

)1(.+والحتمباتالقبوديفعالذىنضهوأنهذلك

:والهلوءالسكهنةإلياللكوه-2

فىالتاهـمةالعقيدةأ!عاسوهو،والاصتسلاموالهدوءالكونإلى"تسولاو"يميل

السكينةإن...للناسوهادئامرضا!لتكون،إليهاللعودةوالدعؤ،بالطبيعةابمانها

ماتعطيهفوقماهوإلىمتطلعينغيرلدبهمبماقانعينالناسيعيشأنتعنىوالهدو+

ذلك:فىبقولالطببمة.

الأدواتعددزادوكلصا،الأهلينفقرمنتزيدالمملكةفىوالمحرماتالنواهىكثرةإن.

منالناسيجيدهزادـماوكلما،اضطرابماوالعثيرةالدولةنظامزادكبهممنتضاعفالتى

والقوانينالع!رانعكثرتوكلما.كريبةحيلمنإليهيلجأونماعددزادوالحذقالحتلأعمال

الناسنيضدل،ثعيثاأفعللن:.الحكصاأحدقالولهذا.الطرقوتطاعاللصوصعددكثر

ماكانواإلىأنفسهمتلقاءمنالناسنيصلالمطامعمنضيئاأظهرولن"أنف!همتلقاهمن

أفرادنيهاوجدإذابحيثال!كانالتلملةالصفيرةاللرلةوصأنظم،بدانيةسذاجةمنعليه

وسأجعلعملالأفرادلهؤلاءيكونفلنرجلأومانةرجاللعشرةماالكفاياتمنمنهمللواحد

نأومع،منهالايغرجون-لهمؤتمحزنسىهأنهعلىالموتإلىتظرواهـأنفيهاالناس

وأسلحةوأصعةممتفخةثيائالهمأنومع،ركولهاإلىمايدعولايرونفإنهموعركاتسفئالهم

يعودونالناسوصأجعل،الثانيةاستخدامأوالأولىلبسإلىمايدعولايبدونفإنهمحارة

جميلة،البسيطةوملابسهمالخشنطعامهمأنسيرونوعندئذ،المعقودةالحبالاصتخدامإلى

.)2(.والمتعةللنآمصادرالمألرفةالماديةوأساليبهم،للراحةساكنالحتيرةومساكنهم

:الأضر!-3

دينىمنبباعتبارهاطبيعىوهذا،التاو"فلسفةفىالحتيقىالجوهرهىالأخلاق

نمن.إليهايدعوالىالفضاثلأهمندركأنأتوالهخلالمنونستطيع..سرتىفلسفى

ةلك:

.38ص.ساثقمربع:كرلربون-ا
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.الناصيحتقرهامطلمةمواقعيتغذولكنهك!يرةءأشياينفع...ءكالماالأعلىالخير-1

يبب.حيثيقفأنفىالحير،مايرصدكلعلىالمر.يستحوذأنفىالحيرليس-2

الصست.المز)مالأفضل.عظمىصأمةالكثيرالكلامنى-3

بصدقه.الخطابعظمةتقدر-!ه

كذائا.تصيرهامرىءتصديقبعدم-5

بالهب.الصداتةعطمةتقاس-6

الهلاك.منإرثهاتتركءوالكبرساوالقؤالثروه-7

مبهانها.المثقةجملبالمنة-8

أنانية.أ!ثرهوبتعذبمنأكعر-9

.كثير)1(نفاقصادوالحي!لةالمكرظهرعندعا-09

إلىالدكؤ،التواضع،الحب"الصدق.الخيرحب:فضانلإلىتحيرالأموالهذه

.النفاقرفض،الإيثار

إلى:"لاوتسو"بدعوكصا

والتعاطفالثعفقة-ا

التدبير.حن-2

نواعيسمعالحلقيةالمر.اتجاهاتبانجاميقضى"لاوتسو"عندرنيسيمبدأوثمة"

.")2(عليهاالت!ردعنالابتعادعلىوالحرصالأساسيةالكون

السياصة:-

بها.نادىالتىالسياسيةالمبادىءمنالكلثيرلاوتصوأتوالمننستخلصأنن!عتطيع

:المبادىءهذهومن

نىالحقوللتزمالسوىالطريقالطريقينتهجالذىالحاكمداكهوالحكيهالحاكم-ا

أفعاله.

.81،.7،2ص.صابقمرجع:كايرجمؤصف-ا

.،22عي،سابقمربع:شبلفزاد-2
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أنكرإزاإلالايتحقئوذلكوالهبالعدالةتسودهاأنيبببال!ثعبالح!لمعلامة-2

.،لاوتسو"يقول.تهذاالحاكم

قلبهالثعبقلبيعدبل...بهيختصتلبلهليسالحاكم،

خير.أيصأالأثرارومع...الأخيارمعخيرأنا

أصدتهمأبفعاوالكاذبين...الصادقينأصقأنا

...الثقةتلقىأبذلك

المائةالأجناسحسهيبلدالمملكةأجلمن...قلبهيملأوالمحوتالمصلكةنىيقيمالحكيم

.c)1أطفالهوكأنهمالجميعبلقىوهو...إليهوأسماعهاأبصارهاتدد

ذلك:فىيقولاالسلامإلىوالدعوةالحروبنبذ

الحكيمنإنلذلكالكانناتمنمكروهة.الضرأدواتهىالأصلحة...ءالأثياكلمن.

منها.قريئالايسكن(الطرلقعلىيسيرالذى)

..اليشىيففلفهواللاحاستخدموإن...اليسرىيفضلنهوبيتهفىالنبيلوجدإن

..مفطرلمإلاإليهالايلجأإنه...النبيلالرجلأدواتليست،.الرأدواتهىالأسلحة

يجدهمنلأن...جصالأالانتصارنىيجدلمانتصرإذا..الأعلىمثلهالسلاموداعة

يفرضأنلايصح...البشرمنغيرهبقتليفرحومن...البرمنغيرهبقتليفرح..جميلا

ينتصرومن...وحزنبأسنىنهمبندبو..جماعاتالناصيقتلعندما.المملكةعلىإرادت

.)2(بجنازةبحتفلكمابانتصاؤيحتفلأنفعليه...المعركةفى

وفلسفةالصينلأديانعرضنانهابةإلىوصلناقدنكون"لاوتسو"لآراهالعرضبهنا

ذاتبيئيةظروتوفقتثكلالذىالصينىالمجتصععنتعبيرلمتجاوالتى...حكمائها

صحيح،خاصامذائاولنلسنتهمعميزةخاصيةالشمبلهذاجعلتوتارلخيةجفرافيةأبعاد

اV111ضةالأولىالكابالألف.مكابالغفارعبد.دترجمة:الفضبةإلىالطريئ:لوتر-ا

.912ص
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http://kotob.has.it



802

تبقىأنهاإلاخاصةبصفةالقديمالشرقوفلسفاتأديانوبينبينهاشبهأوجهصديمكنأننا

متمايز.خاصطابعؤاتالنهايةفى

القديمال!ئ!رقأدياننىالبحثنهايةإلىوصلناقدنكونرنلسفتهاالصينأديانوبعرض

تفتقدوعجملةعامةصوؤنقدمأنجانبنامنحاولناوقد-القديمةالمصريةالديانةإليهامفائا

.الأديانلتاهـلخالمدخليةالدراتهنهمثللهالاتتسعالتىالتفاصيلبعضإلى

http://kotob.has.it
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الأولالفصل

اليهوديةالديانة

منأنهاؤلك،الأدبانتارلخنىالهاهةالمكانةؤاتال!ماهـلةالدباناتإحدىاليهودية

دياناتمععقديةروابطلهاولأن،اليومحتىرجودلهامازالالتىالتوحيدمةالدياناتأمدم

لهمكانتالديانةهذهأتباعواليهرد،الإيجابأوبالسلب.سواسماهـلةأخرىوضية

هنافإن!!للعالمالمامالتاريخمجرىفىكبيؤدـربةإلىأثرتوأفكاروتصرفاتصياسات

المقدسةأسفارهمعلبهااستحلتالتيوالأساطيرالحقاثقلكثفالديانةهذهللراعةيدفعناما

تفسيبراتهمإلىبالإضانةإلاضارمداسةبنفسحظيتكلتاباتمنالأضارهذهإلىأضانؤوما

للتاهـدخ.

والمطور:النشأة:أولأ

يرجعالذى،إصراثيلمارلخ.كنىعلىالقديمالمهدأسفاراحصو!لمد.:الأولىللرضله

البدايةمحديدعلىاليهردكتابحرصفقدلذلك...إبراهيمبناسحقبنيعقوبإلىنبهم

التجنىمنكثيرنيهوهذا.(فلطين)كنعانأرضإلىإبراهيمسيدنابنزوحلثاتهم

إبراهيم.بقصةتبدأاليهودقصةأنالتوراةتخبرنا":اليازجىندؤيتول،الحقيقةعنوالبعد

إبراهبمكان،باللهمؤمئاكانبلإبراهبمديهودئايكنلم؟باليهودإبراهينمملامةهىفصا

فنحعبة")9(وأهلهمومهتقاليدعلىفخرج،الروحيةوالتجرلةالرفصاعندهضققتكلدانئا

كثيرفيهإليهالتاريخيةأصرلهمإرجاعاليهودعجاولةأواليهوديةإلىاللامعليهإبراهيم

عنحديثهافىالقديمالعهدإصحاحاتي!مودالذىالتناقضبذلكيشهد!والتجنىالمحطأمن

هارانبنولرطاابنهأبرامتارحوأخذ":عثرالحاد.ىالإصحاحنى.جا.اللامعليهإيراهيم

أرصتإلىليذهبواالكلدانيينأورمنمغانغرجوا.ابنهإبرامامرأةكنتهوساراىابنهابن

تاشوماتشينوخصسمئتينهناكتارحأياموكانتاهناكوأقامواحارانإلىفأتواكنعان

إبراهيم.أبولارجهوكنعانأرضإلىبTillنىفكرالذىأنيعنىوهذا")2(حارانفى

.،،ص.،891ترثق.ايهودردـعلى:اليازجىنمؤ-ا

.التاهرة.المند!الكتابدـار،11:93الإصحاح:التديمالمهد-2
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.:فيتول.الربأمرإلى!لنمانأرضإلىالانطلاقأمرهـشسبعشرالثانىالإصحاحهـياتى

أهـيكهالتىالأرضإلىأبيكبيتوهنعشرتكومنأرضكمنأؤهبلإيرامالربوقال

ألعنهولاعنك.مباركيكوأبارك،بركةوتكون،اسكوأعطموأبارككعاليصةأمةفاجعلك

إبراموكان.لوطمعهوذهبالربلهتالكماإيرامفذهب.الأرضمبانلجعنيكوتتبارك

وكلأخيهأبنولوطاامرأتهصاراىإبرامفاخذ.حارانمنخرجلماصنةرسبعينضمسابن

.كنعانأرضإلىلينمبواوخرجوا.حارانفىامتلكاالتىوالنفوسامتنياالتىمقتنياتهما

)1(.+ثكيممكانإلىالأرضفىإبرامواجتاز.كنعانأرضإلىفاتوأ

يقول.عشرالثانىالإسحاحفىهجاالذىالمعنىنفسنيؤكدعثرالحامىالإصحاحأما

هنهليعطيكالكلدانيينأهـرمنأخربكالذىالربأنالهوقال+.عثرالهاهىالإصحاح

)2(.!لشرثهاالأرض

إلاكنعانأرضإلىإبراهينمانطلانبامريحيطالذىوالتنامضالفموضمنالرغموعلى

أكرذهبوقد.باطلزعمإبراهيمأليهودـإلىبنسبةالقانلالزعمهن!أننؤكدهأندنوماأن

سنةحدوثهابعفهمولرجح.ق.م0002صنةحوالىتمتالرحلةهذهأنإلىالباحثين

(.Mاق.م)085

الدبانةتطورفىوعقيدتالسلامعليهإبراهبمصبرةإمحامعلىالبهودكتابهـصر!لز

تاشسفىالسلامعلبهموصىسبتواالذين.الآبارأسعلىجعلوهأنهملدرجةاليهودبة

.العتيدة

كما،مصرإلىذلكبعدكنعانأرضغادرالذىالسلامعليهإبراهبىرحلةمنوننتقل

السلامعليهاسحقحرصلقد.اليهودتاهـلخفىودوؤ،إصانيل!بعقوبرحلةعلىنقف

الر)بعالإصحاحنىذلكءجا.السلامعلبهإبراهيملوصيةتنفبذبمكنعانأرضمنلايتزوجأن

فغذى.محتيدكضع.لهمالانكلعلىالم!تولىبيتهكبيرلعبدهإبراهيموقال+والعشرش

أناالذينالكئعانيينبناتمنلابنىزوجةلاتاخذأنالأرضوإلهءال!ماإلهبالربفاستحلفك

7.-ا:21أميهوينصنر:المتدسالكاب-ا

.51:7الإعحاح:اتكوصنضر-2

.7oص.2911ضة.المصريةالنهضةمكبة.يةاليهوو:شبىاصدد.-3
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ونفس"اصحقلابنىزوجةإتأخذتنمبدثيرتىوالىأرضىإلىبل.يينهمسثن

الإصحاحنىهجا.كنعانأرضمنيعقوبابنهزواجبعدماوصىحينا!عحقفعلهالشىه

بناتمنزوجةلاتأخذ:لهومالوأوصاههـياركهيعقوباصحقفدعا.والعشرينالثامن

منهناكهنزوجةلنفسكوخذأمكأبىبتوثيلبيتإلىأرامندانإلىازهبقم.كتمان

)2(.+امكأخىلابانبنات

أدىوتدأكنعانشعبمنواثقينيكونوالمونسلهإبراهيمأنعلىدـلالةذلكفىأليس

العبرانيينبينالثقةانعدامتؤبمدالتىالمؤسراتومن.كنعانأرضداخلالعزلةإلىذلكبهم

أرضإلىأخرىمره.عادواأنهمصحبح.مصرإلىكنعانأرضهنالحروج.الكنعانيينهـفي

اليهودية.الثخصيةساتمنسمةصارتعزلتهمأنإلا!لنعان

"؟مصرأرضإلىوبنبهبعقوبهاجرمتى

حوالىمصرإلىفلسطينمنياهلههاجرالسلامعليهيعقوبأنالمؤرخينبعضييرى!

مراعيهاأصابوما"-منءمجاعةبفلصطينعاحاقأثرعلى.الميلادقبلعرالتاصالقرن

الفترةهذهنىكانويم.السلامعليهيبقوب.أبناأنلكوتفصيل"وجفافوقحطجدبمن

ال!بلامعل!هصوسفأنج!همعلىفصعرفوا،المو!وطلبال!جارةبمصدمصرعلىس!رددون

جميفايحضربىاأنمنهموطلب،ناكرمهممصرخزائنأميئا.علىالوقتزلكفىبهانالذى

وتد.فلسطينهـلهجروا،نيهاليعي!ثوا،مصرأرضإلىاللامعليهيعقوبأبوهمومعهم

نفسئا)66(وستينصئاعددهموكانمصرإلىفحضروااللامعليهيوسفطلبيعقوبلبى

ملكقلبعليهملدتق.وإخوتهأبيهمثوىالسلامعليهيوصفأكرموتد.أولارهنصوةسوى

انجاسانأرضفييسكنهمأنمصرملكمنإسرانيلبنووطلب.الوتتذلكفىمصر

والآرلعينالخامسالإصحاحفىالوقانعهذهالتكوينضرعلينابقص)3(..لهمفاصتجاب

يستطعفلم":والأرصعينالحا.مسالإصحاحفىياقول.والأرسعينوالابعوالأرلعينوالادس

أحديمفنلم.عنىإنسانكلأخرجوافصرخعندهالواقفينجميعلدىنف!هيضبطأنيوصف

.ه-2:2،:صحاحإ:تكرش-ا

.r-ا:82:بحاح:تكوسن-2

ص79911ضة.الروقدار.والسنةالترآنفىإ-افيثنو:طظاهم!اليدمحداثيئ-3
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ييتوصحعالمصريوننسععبالبكاءصوتهفاطلق.بنفسهأخوتهيوسفعرتحينعنده

لأ.لهمبجببؤأناخوتهبستطعنلم.بعدأبىأحىبوص!فأنالأحوتهبوصفوتالنرعون.

يعتمؤالذىأخوكميوسفأنانقال.نتقدءواإلىتقدموالاخوتهيوصففقال.منهارتاعوا

أرسلنىحبؤءلام!تبقالأنه.هناإلىبعتمونىلأنكمولأتفتاظواتتأصنوألاوالآن.مصرإلى

ولافلامعةحيهالاتكونأيضعاسنينوخس.شتينألانالأرضضللبوعلأن.خدامكمالله

صاةلكموليستبقىالأرضنىبقيةلكمليجعلتدامكماللهأرسلنىنقدحصادـ.

)1(.عطيحة

إلىبابيهمللعودـهكنعانأرضإلىبالعودةزلكبعدأمرهمثماللقاهبدايةكائتهكذا

يوصف.ابنكيقولهكلالهوتولواأبىإلىوأصعدواأسرعوا+:التكولنسفرفىءجامصر

لريئاولكونجاسانأرضفىفشكن،لالمف.إلىأنزل.مصرلكلس!ا!اللهجعلنىمد

وقبلواهـشيهيعقوبنفذهـكالفعل+)2(مالكوكلولقركوغنمكبنيكوشوولنوكأنتمنى

بنووحمل.شعبثرمنيعقوبنقام.:والأرلعينالسادسالإصحاحنىهجا.يوسفدعؤ

وأخذوا.لحملهفرعونأرسلال!ىالعجلاتنىصموناوأولادهمأباهميعموبإسراثيل

)3".مصرإلىساوجا!لنعانأرضفىاتتنوهالذىومتتناهممواسيهم

بقعه.أخصبفىسكنهاالتىالأرضبوتوأعطاهبنبهمعمصرإلىبعقوبوصلهكذا

حيثق.م0017صنةبالتقربخيحددمصر(إصاثيل)يعقوبدخولتاريخأما"

مصر:نىعاصروا

.(ق.م0157-0079)الهكسوسحكمكل

الثالث،عتسىمنهمالذيناق.م(003-0157)ع!ثرالثامنةالأسرةملوككل

باخناكن.،الرابعوأمينونيس

.الأولرمسيسومنهماق.م(002-ا003)عشرهالتاسعةالأصرةملوكمنهـدعضئا

)،(..تقريئااق.م28.سنةحوالىملكهأيامفىالحروجثمالثانىورمسيس،الأولوسيتى

.8-25:1:-نكوينا

.:ه،:9-219-تكوين

:6،:5-3.7-تكوين

.21،22عي،7991صنة.مقارأنجاالتديىدير:إصانيلتارمخ:المكينمتىالأب-"

http://kotob.has.it



215

مصر:منالحروج:الثلامتالمرلحة

وقضتعقبهمالذىمنفتاحبدعلىق.م1213سنةحوالىمصرمنميليونالإعرخرج

لماؤا.مصرفىجمليهم

ينأسحقبنيعقوببنلاوىبنقاهاتبنعحرانبنموص"بقيادهمصرمنالحروجكان

الملكحكموآخر،الأولأمنوفبس"الملكحكمأولفى.مق851،سنةولد.الحليلإبراهيم

معوإذلالهموتسخيرهمإسرانيلبنىمنالرعاهاضطهادفىاضتدااللذين،الأولأصس"

الأطفالبإلقاءالمولداتالقابلاتوأعر.مصرمنالهكسوسخروجبعد"وكيرهمالأسرى

)1(."الإناث5واضبقا،تهمولارعقباليمفىأولارهممنالذكور

سيرةإن"التاهـلخيؤكدهماوهذا.الاضطهادعصرهـيدألهمالمصريينمعاملةتفيرتلقد

با!اليبمذكورةالأردنشرقفىحلولهمإلىمنهاوخروجهممصرفىيوصفبعدإمراميلبنى

الرابعوالنر.الأولىالخمسةالأعفارمنالاثشراعوتثنيةوالعددالحروجأضارفىمعنوعة

الأولىالدرجةفىتثريعىهوالذىالأحبارسفروهوموسىحقبةإلىالعائدةالأسصقارمن

الحقبة.بهنهكذلكمتصل

وامتلا.وتكاثرهمإسرانيلبنىنمومنعثانالخروجسفرمنالأولالإصحاحذكرولقد

مدنهبنانىإياهموتسخير.لهمواضطهادهذلكعواقبمنمصرملكوخثيةمنهمالأرض

وأمره،الأخرىال!ثاقةوالأعمالواللبنبالطينوتمفيلهم"رعسيس،و،+فيتوم

البردىأوراقمنترىهمامعبعضهيتطابقممالهميوندذكركلبقتلالعبرانياتللقابلات

عشرالسادصالقرنفىالهكسوسحكمتتريضبعدتبدلتإسرانيلبنىحالةأنوالراجح...

قدواضطهادهمتسخيرهمأنالمذكوؤالبردىأوراقمنهـستدل.المصريةالإمبراطوركةوقيام

حسبحكمتالتىع!ثرهالتاسعةالأسزملوكأعظمالثانىرمسيسعهدفىالنروهبلغ

621،سنةمن،شاردبيم"تقديروحسبق.م0259-0135صنةمن،"برستيدتقدير

،81(.اق-م288-

1عىالهلالدار.والحروجالنرعرنبةمصرإلىإصافيمنىرصلة:اس!عدكطاس-؟ VA.

.1111ضة.ببروت.العصريةالمكبة.أضارهمهنإ-افينىتارسخ:وروؤعز-مصد-2
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مصرنرعونأنزلهالذىالعذابمننمازجآياتهمنكثيرفىالكريمالقرآنحكىوتد!

أذكروالقومهموسىقالوإذأإبراهيمصوؤنىتعالىتولهؤلكمن،إسراثيلببنىوجنده

وستحيونبممابناهـيلىبحونالعذابسوءبسومونكمفرعوناكلمن!اكمإذعليكماللهنعمة

.(6:إبراهيم)،عطبمرسكممنبلاهزلكوفىءكمنسا

الدكتورذلكيوضحاإصرانيلبنىواضطهادالموتفلهذامصرحكامدـنعالذىمالكن

مصر-تاركخفىالثابتمن+:فيقولإسراثيلببنىالمصريينلعلامةوصفهعندبدوىأحصد

نأ-أخرىناحيةمنالفراعنةاثاربهوماثهدت.ناحيةمنءالسماكيعبفىءماجاعلىءبنا

الأمرأوليحيثونها.الاقلعلىالوسطىالدولةأياممنذممرعرنواتد(العبرانيين)

السهلةوالحياةالناعمالعيشوسانلنيهاهـسلتمسون،أرضهانىالرزقيطلبونالاجنين

فىحرويهعادـمنكلمافرعونر!لابفىأصارىيبينونهاثم.الكرامأهلهابينالرضية

هـيعبدت،ءالبناأعمالفىيخدمونالعبادهدورحولنينزلهم.منصور!ظافرلمالشرقأقاليم

فىالإتامةلهموتطيبديناعتناقأومذهبتبولعلىأحدبكرههملم.أحرارلمأركابهم

بمضبديارهموكل.الممداندبعضبالمصرفيتنزلثمالحياةأمورنيهالهموتستقيممصرا

إفمارهم،علىهـلعملون.الدواثربهمهـشرلصونإصاث!لبنولهمنيحنكر،والنوانبالمحن

هذانىالعشوسائلعلىالسيطرهابتفاه،ال!ثعبطبقاتبينالمعنويةالروحوإضاف

الدينطريقعنوأخرى،الامتصادىالضفططريقعنتارة.صلطانهمعليهليفرضوا5القطر

طبيعيةنتيجةكانمنهاالخروجإلىودفعهممصرنىإصانيللبنىهاحدثإن1()والعقيدة

الثعب.هذاللوكيات

:ءسينافىإصراثيلو!نوموس:الثالمةالمرسلة

صنةنيسانضهرمنعشرالخامىليلةنى،موسىبقيادةمصرمنرحيلهمكان

مصرإلىهـشيهيعقوبدخولمنذ،سنينوعشرهائتىممرنىقفواأنبعد8اق.م68،

يوسفبخلات،نف!عاالسبعينلايتجاوزواجميفاذاكإذوكانوا،اق.م678يوصفزمانفى

بعد،وهذلةضنكفىالمدةتلكمنالأخيرالنمفاجتازواوقد،مصرنىولدااللذينوولديه

958عى.القاهره20%الثىموكب:بدواىأح!د.-13 , DAA.
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بنومفاهاالتىالمدةوأما.الهكسوسوطردمصرعرمق"الأولأحسى"الملكاعتلىأن

+)9(.موضعمنأكثرنىص!نة03،أنهاعلىالتوراةفىزكرتفقد،مصرفىإسرأئيل

هـلدات.نرعونغرقبانفسهمشاهلراوقدءسيناإلىمصرمنالبحرالإصرائيليونعبر

نىوالترحالالتيهفىدامتمريزرحلة":المسكينمتىالأبيقول.هسينافىبديدةهرحلة

ولاصص،لاتعدإحساناتالشعبلهذافمهااللهأكلهر،صنةارمعينءسيناوجباليرارى

فكانمرسىالرجلوأعا+:جد!حلبماكانأنهعع،بشرحملةلايطيقماعوصىمنهمو!ل

هذهمنولالرغم(:123)عدد+الأرضرجهعلىالذينالناسبصيعمنكثرجئاحليفا

موصىفقال":اللهإلىوصرخالشعبهذاأخلاقمنموصضجالفاثقالحلموهناالوداعة

جصبعثقلوضعتأنكحتىأعينبكنىنعمةأجدلمولمازا(عبدكإلىأصاتلماذا:للرب

فىأحصله:لىتقولحتىولدتهلعلىأوأالثمبهذابجصيعحبلتلعلى؟علىالث!عبهذا

.(11:11012عدد)+؟لاباثهخلفتالتىالأرضإلىالرضيعالمرسيحمل!لماحضنك

ولم.ءسيافىكلهالآباءجيلفصات.اللهعليهمغضبالثمبهناحمامةهـسعيب

بقيةمع"يفنىبنكالب"و،نونبنيوثع":اثنانإلاكنعانأرضإلىعنهيدخل

وماتوحياهابعيدمنرآهابلكنعانأرضيدخللمموصحتى،الطريقفىالمولورالئمعب

ذإ،ءسبنانىبأكصلهجبلوموتالتبهرحلةمنواضخااللهمصدكانولكن.الرجاءعلى

السلبيةالمؤثراتكلمننيهاالمرغوبغيروعاداتهأخلالهتتصفىأنالشعبلهنايلزمكان

وانعزالهابهدرثهاءسينابريةكانتكما.قرونأرمعةمدىعلىمصرمنأكتحبوهاالمى

ؤكنضبط،الجديدةالعبادةأصولالشعبيلقنلكىاللهأمامالمفضلةالبيئهالعالمعنالكلى

الله.نوأمبسبحش!وسلوكهأخلامه

،كنعانأرضإلىرحلتهفىموسىاتخذهالذىالطريقبخصوصالأبحاثاخملفتوقد

مبتدئا-الأحمرالبحربمحاذاهءجفلزشيناصبهحوليمرالذىهوترجيخاا!ثرالطركقولكن

،الترحالفىقفوهاالتىسنةالأرلعينمعيتوافقمما-العقبةوليىالسوصخليجمن

الذى"غرنل"وادىأوواحةالآنهىالخروجضرنىالمذكورة"ايليم"منطقةتكونويذلك

.183عى"ط!قمرجع:الملكعبدغطاص-؟
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)عد!،الحادآصرابيت"مناجماي!نهى،دـفقة"تكونولحيث.كم63السوسىعنيبعد

عبرطرلقهموفى،)9(رفايد"وادىالانهى،رفبدين"تكونوحبث،(23:12:

:الأفعالهلهبينمن.القبيحةالأفعالبعضمنهموقعتالشامإلىمتجهينءسينا

جاعلا"الومتمنفتزءسيناأرضفى-السلامعلبه-موسىبهمصارأنبعد-ا

-السلامعليهما-هاروناخيهوعلىعليهثاروا،الثصامبلادمننلسطينأرضوجهته

عندجالينكناإزمصرفىمتناليتنا-:عنهمالعرراةتحكىكعاوهارونلموصىوقالوا

الجمهورهناكلتميتالكىالقفرهذاإلىأخرجتمونافإنكعاللبعخبزلمنثلاللحمتدور

بالمطش،ومواضيناواو!دنانحننموتأنأجلمن؟مصرمنأصعدلتانالماذا...بالجوع

.(:163:)خروج

-اللامعليه-موسىمعوساروا،باعبنهمنرعونغرقإسراثيلبنورأىأنبعد-2

ماهدتهمبعدإسراثيلبنولبثفما،لهمأصنائايعبدونتوئاشاهدرا"الامبلادإلى

نأكما.نعبدماأصنائالنااجعل-اللامعليه-مرسىلنبيهمقالواأنإلاالوثنيينلهؤلاء

فىعالقةمازالتكانتمصرنىنيهاعاشوأالتىالوثنيةلأنلكوزيعبدونهاأصنافالهؤلاه

ببنىوجاوزناأتعالىفقالالرذيلةهذهعنهمالكر3القرآنحكىوقى،الضعيفةنفوصهم

لهمكماإلفالنااجعلياموسىتالوالهمأعنامعلىبعكفونتومعلىنأتواالبحرإسرانبل

()913يعصلونماكانواهـلاطلفيهماهممتبرهؤلاهإن()138جمهلونتومإنكمقالآلهة

فرعوناكلمنألمحبناكمواذ1(،0)العالمينعلىفضلكموهوإلفاأبفيكماللهأغيرقال

عطيم،رلكممنبلادذلكموفىبهمناهـستحيونهكمأبنايقتلونالعذابصرهيسومونكم

.(1،1-389:الأعرات)

موسىتعالىاللهواعد"الثامبلادإلىءسيناصحراءفىبقومهموصجرخلال-3

تركالموعدحلفلما.يصومهايوئاأرلعينبعدإسرانيللبنىهدىلتكونالتوراةيعطيهأن

حكىوتد.التوراةلتلقىالطورإلىوذهب،هاررنأخاهعليهممستخلفاإسرانبلبنىموصى

فتمبعثروأتمشاهاليلةثلاثينموسىوواعدنا!:تعالىنقالذئكعنهمالكريمالقرآن

سبيلولاتتبعوأصلحقومىنىاخلننىهارونلأخيهموصوقالليلةأربرلهميقات

(2،1:الأعرات4)المفدين

.310ryص"سابقمرجع:المكينتى-ا
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أالتوراةلتلقىموصىتر!لهمأنبعدإسراثيلبنىمنصماذالكن

عبلأفعبدوا.ممهم-السلامعلبه-هاسنجانبلينانتهزواأنهممنهمصللقد

وحارل،مصرمبطمناستعاروهاالتىنساثهمحلىمنانسامرىلهمصنعه5خوارلهجصئأ

حكى!لما-تانلينعنهأعرضواولكنهم،وكفرضلالمنفبهقردراعمايصلمأنهالمن

(19:)طه،موصىإلينايرجعحتىعا!لفينعليهنبرحلنأ-طهسوؤفىعنهمالمرآن

يقتلونه.وكادواعليهتطاولواالعجلعبادـةعنالنهىفىعليهماثتدفلما

عليه-موسىبهمواصل"إسرانيلبنىمنماتوالإساالأحداثهذهكلبعد-،

يسكنها!لانالتىالمقدسةالأرضإلىبهميصلأنوقبل.النامأرضإلىسير.الصلام-

نىالجهادعلىأنفهميوطنواوأنلدخولهاأنفصهميعدواأنأمرهم.الجبابرةالكلتمانيون

ليعرنواالمقدمةالأرضدـخولفىيتقدموهأنأمرهمنقيئاعشراثنىمنهمواختار،اللهجيل

بعدعادواثم-السلامعليه-موسىبما!للنهم.النقباونفذ.صكانهاوأحوالأحوالها

إلا،وعلالبئاسدرالمقدسهالأرضإن:لهليمولوا،ص!كانهاوأحوالأحوالهاعلىسعرفهم

فإنهمامنهمرجلينإلا.دخولهاعنجماعتهيغذلنتيبكلوأخذ،الجباهـينمنصكانهاأن

الأرضدخولعلىبمسواوأن-السلامعليه-موصنببهمبطبعواأنإصرانيلينىأمرا

النيةوأخلصواتعالىاللهعلىاعتطراهمإذبالنصروشرهم،لهماللهكتبهاالتىالمقد!ة

موصىنبيهمعصواكحا"لهمالناصحينالرجليننصيحةعصواإصراثيلكنىولكن-للبهار

سنة.أرلعينبالتيهتعالىاللهابتلاهمأنوعصيانهمجبنهمنتيبةفكانت-اللامعليه-

وإذأ:تعالىفقالالماندةسورةمنالقصةهذهالبليغبأسلولهالكريمالقرآنحكىوقى

وآتاكمملوكاوجعلكمءأنببافيكمجعلإذعلبكماللهنممةاذكرواباقوملقومهموصقال

ولاترتدوالكماللهكتبالتىالمقدسةالأرضأوخلواياتوم(02)العالمينمنأحا!يؤتمالم

حتىندخلهالنوإناجبارينقوئافيهاإنباموصتالوا21()خاسرشفتنقلبواأدباركمعلى

اللهأنعميخافونالذينمنرجلانقال22()داخلونفإنامنهاخرجونفإنمنهايخرجوا

مؤمنينكنتمإننتو!للوااللهوعلىغالبونفإنكمدخلتموهنإذاالبابعليهمادخلواعليهصا

هناهاإنافقاتلاوريكأنتفاذهبنبهامادامواأبلأندخلهالنإناياموصمالوا)23(

.1(،)الفاسقينالقوموبينبيننافانرقوأخىنفسىإلاأملكلاإنىربمال(،2)ماعدون

.31-92ص.ساكقمربع:طنطال!الدعسدد.-1
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موصومات....سينانى-اللامعليه-موسىمعإسراثيلبنىحالمجولهذا

المقدسة.الأرضدخولقبل-السلامعليهما-وهارون

اثملصة:الأرف!دحول:الرا!ةالمر!لة

موصخليفة،يوثع"بقيادةإسرائيلبنوأغارالميلادتبلعشرالثالثالقرنحوالى11

كمابهااللهوعدهمالتىالمقدسةالأرضوهىإليهاومافلسطين)كنعانعلىوفاتهبعد

أهلهامعطمأبادواأنبعدوئرراتخيراتمنمافيهاجميععلىواستولواواحتلوها(يزعمون

.؟زلكلهمتمكيف+)؟(منهمعليهأبقواماواستعبدوا

:فيقوليوضعسفرالقديمالعهدنىءجابماستثه!!ذلكعلىالمكينمتىالأبيجيب

عبدىموص:قائلأمرصخادم"نونبنيوثح"كلمالربأنالربعبدموسبعد"وكان

لهممعطيهاأناالتىا!رضإلىالعبهذاوكلأنتا!ردنهذاأعبرقمفا!ن،ماتقد

الأردنو!فىاليابسةعلىالربعهدتابرتحاعلواالكهنهفوقف...إسراثيللبنىأى

الاررنعبورمنالثعبجميعانتهىحتى.اليابسةعلىعابرونإسرانيلوجيمع،راخين

تلكاالأحمرالبحرعبرومستوىعلىالأردنعبورمعجزةكانت(3:17و1:1)يوثيع

صقطتثم،ورائهمنوالث!عبأولأالربعهدتابوتبعبوروهذهالربوبأمرمرصبعصا

وكان!حرببدونالثعببأيدى-أرلحا-الأردنمنالآخر.الاطىعلىالكبرىالمدنأول

حينويمان"وزراعهمبقوتهمنليسصيملكونكانواإنأنهمالشعبلأزهانجي!!قهيا!ذلك

وصعد،مكانهنىال!ورفمقطعظيئاهتافاهتفالشعبأنالبرقصوتالم!عبسع

.(602يوضع)،المدينةوأخنراوجههمعرجلكلالمدينةإلىالشعب

،الأرضلامتلاكلموصىوعدهبهاأكعلالتى،الربحرب"زلكبعدبدأتحيننذ

.،)2(التعبيرمايمكنبأتىرموبةوكانت

آخرمثالأإلاليستللكنعانيينهزيمتهمأنكما":الحروبهذهوصففىديررانتيقول

منأكثرالكنعانيينمنالمهاجموندتتل.آمنينمستقرينجماعةعلىجياعجموعلانقضاض

هذاوكان،أنهارلمالقتلىءدماوجرت،نائهممنبقىهنوصبوامنهمقتلهماستطاعوا

موسى،الرببهاأمرالتىالرلعةنرلفة"المقدسالكابنصوصتقولكماالتتل

.7ص.صابقمرجع:الواصدعبدعلى.د-ا

.52ص.صا!قمرجع:المكينتىالأب-2
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منقتلرا-،"عادـىو،"اديحا-المدنمنمدينتينعلىاصتولواولما،للربو"زكاة

القتلنىالإسرافهلىامثلالحروبتاريخفىنعرتولسنا،رجل000021أهلهحا

إن5لناولقال،الآشوهـفيتاريخفىإلاالقتلىتعدادفىالسهولةهنهومثل.بوالاستشاع

بالصبرالمتصفينالسياسةرجالمنموسىكانفقد"أحيائاالحروبمناستراحتالأرض

فيهتسفكلمسليئاحكئاموسىحكموتد.نالاجندئاإلايكنفئميوثعأما.والأتا.

صهـصهأقامنقديوضعأما"الإلهوبينببنهجرتأحاديثهنبهيقضىكانبماوذلك.دماه

الأرضعلىاليهوداستولىحتىللعواطففيهاأثرلاالتىالواقعيةالطريقةعلى

")؟(ءالموص

الكرممالقرآنإليهاأشارمدالمقدتالأرض،يوثح"بقيادةإسرائيلبنىفىخولوقصة"

منهافكلواالقريةهذهادخلواقلناواذأالبقزصورةفىتعالىمولهمنهامتعددةاياتفى

)58(المحسنينوصنزبدخطاياكملكمنففرحطةوقولواصجد!البابوادظواركناثسمحيث

كانوابماءالسمامنرجزلمطلمواالذبنعلىفانزلنالهمميلالذىغيرمولأعلدواالذينفب!ل

)2(.،)95(بفحقون

ممثلىلاجتماعالدعوةووجهكنعانأرضعلىنفو"يبطأن،يوسح"اصتطاعوسهنا

لله.الخضوعواعلان،يهوه"لعبادهاللهأمامالعهدلإمامةالأطراتكلمنالأصباط

عهدانقضىاللحطةهذهومن.العهدوأقامواالبلادوسطفى،ثعكيم"نىفاجتمعوا

وهو.إسرانيل)3،ثعبتاريخوبدأالعهدتسم!تموحدكث!عبإسرانجيلوروأتالأسبا!

فلسطين.أرضعلىطوسلايست!رلمومغتصرمصيرلاردخ

اليهودـيةلنشأهالأولىالبداياتمعرفةإلىوصلناقدنكونالتارلخىالسردمنالقدربهنا

إلاأحداثمنماذ!لرناهأعقبتالتىلتارلخيةالأحداثمنهناكأنصحمح...وفىولةكدياتة

دراصتنا.منالهدتيحققالصددهذافىماذكرنا.أننرىأننا

إصانعل:!نىءا!لنهر

منها:هأساعدةإصانبلبنىعلىأطلقتلقد

.3260327ص.2بطيقمربع:و!روافت-1

.33ص.!امقمربع:طنطاوىال!يدمح!د.د-2

..06ص.صايقمربع:الميئتى-3
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:5آراثلاثةلمحدذلكسببوفىعليهمالاسمهذاأطلق:العهرانيون-ا

عليه-إبراهيمإلىن!بة(بالعبرفيأو)بالعبرانيينسواأنهمقيل:الأولالرأى

وأنهارالفراتنهرعبرهلأن(العبرانىإبراهيم)باسمالتكوينسفرنىذكرنقد-السلام

.أخرى

لإبراهبمالخامسالجدوهو()عبرإلىنسبةبالعبرببنسمواأنهمإلىذهب:الثائىالرأى

.السلامعليه

لبنىالأصلىالموطنإلىترجععبرىكلمةإن":ولفنصونإسرانبلمال:الكاكالرأى

مكانفى+ستقرالتىالصحراهـسةالبدهـيةالأمممنالأصلفىكانواأنهموذلك.إسرائيل

فىعبرىوكلمة،والمرعىءالماعنللبحثوماشيتهابإبلهاأخرىإلىبقعةمنترحلبل

النهرأوالوادىعبرأو"الطريقمنمرحلةقطع:بممنىعبرالثلاثىالفعلمنثتقةالأصل

سواءالفعلهذانىمرجودةالمعانىهذهوكل.ثقها:ال!ببلعبرأو،عبرهإلىعنرهمن

ماأخصصنهوالذىوالتشقلالتحولعلىتدلمجصلهافىوهى،العبريةأوالعربيةفى

صاكن:أىبدوىكلمةمثلعبرىفكلصة،الباديةوأهل.الصحراءسكانببتصف

إسرانيل:بنىيسمونوالفل!طينيونوالمصربونالكنعانيونكانوقد.البادبةأوالصحراء

إسرانيلبنو)صتوفىولما،الممبرانأهلعنولبصيزوهم05بالصحرالعلالتهم،بالعبريين

تذكرهمكانتالتىعبرىكلصةمنينفرونصارواوالاستقرارالمدنيةوعرفواكنعانأرض

،)9(.فقطإعرانيلببنىيعرنواأنيؤثررنوأصبحوا"والخشونةالبداومةحياةالأولىبح!ياتهم

اصع!علبهيطلقكانالذى-السلامعليه-بعقوبإلىنسبةبذلكصموا:إسرائيل-2

يجاهد"الله!تعنىالعبرصةباللفة،إصراثيلكلمة":المكينمتىالأبيقولإسرائيل

اللهمعجاهدأنهبمعنى،إبراهيمبناسحقبنليعقوبأعطيتولكن،ي!رانيل3)ء+ثهأ"

:فتال؟اسكما/لهفقال":الفجرحتىوتوسلالصلاةفىجهادليلةبعدوزلك،وغلب

والناساللهمعجاهدتلأتك،إسراثيلبليعقوببعدفي!ااسمكلايدعى:فقال،يعقوب

كلصةأطلقتثم،إسرائيل":يسسهـمعقوبالحينزلكومنذ028(32:27)تك،وقدرت

)12.،إصرائيلبنى!عشرالاثنىيعقوبأسبا!على،إصرانيل"

.77عى.الاميةاللفاتتارغ:ولننونإصافي.د-1

.21ص.ط!قهربعةالمكينض-2
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:ةالآراهذهالعلماهذكرالاسمبهذاتسمبتهمسببعن:مود-3

إليك"هدناإنا"وقالوا.العبلعبادةعنتابواحينبذلكصمواإنهمقيل:الأولالرأى

ور!منا.تبنا:أى

.التوراةة5مراعندبتحركونأى،بهودلنلأنهم،بذلكسمواإنهمتيل:الدانىالرأ!

علبهلبعقوبالرابعالابن،بهوزا"إلىنسبةبذلكسواإنهمتبل:الئالثالرأى

)"(.اللام

الدكتوريقول؟دلالةأكمرالأسماهفأىإسرانيلبنىعلىأطلقتءأساثلاثةأماممحن

تطلقيهودلفظةأنزلك.إسرانيلوبنىعبرانيينلفظمنأعميهودولفظ":علىجوار

الإسراثيليونأطلقوقد،منهمليسوهويهوددينفىدخلمماغيرهموعلىالعبرانيينهلى

غيرهمعنلهمتمببزلم،ديانتهمفىدخلمنكلوعلى،أنفصهمعلىيهودلفظيهوزاوأهل

)2(.،الفرساهوهمالدينهذاعلىيكنلمممن

5:الكلبمموسى ، A؟:

سنةولد،الخليلإبراهيمبناسحقبنيعقوببنىilبنقاهاتبنع!رانبنموسىهو

اق.م.8ءه

سفرمنعشرالرابعإلىالثائىمنالاصحاحاتالقديمالعهدفىميلادهقصةوردتومد

ولادةخبراحتوىوقد":فقالملغفاوزدعزةمحصدهذهالميلادمصةعرضوقد-الحروج

وقتلهالملكبيتنىوتربيتفرعونبنتتبلمنوالتقاطهقتلهمنخوئاباليمرالقاثهموص

منوزواجه(ث!عيب)كاهنهابناتغنموإسقانهمدينإلىوفرارهعبرانىعلىاعتدىمصريا

المصرىقتلحادثوقعالذىالملكهلكأنإلىصدينفىوإتامتالبناتإحدى،صفورة"

.،)3(عهدهنى

القصص.شورةفى-السلامعلبه-موسىمبلادمصةالكربمالقرانزكروقد

I-.ص.صادقهرجع:طظاوىلبدمححددT%.

.59عى.العراتىالعلمىالمبح9بالإصلامقيالعربتارصخ:علىجوادد.-2

.66ص.صاكقمربع:دللؤ-3
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و+لخافىاليمفىفألقيهعليهخفتنإذاأرضعيهأنموصامإلىواوحيناأتعالىتال

وحزبمعدولملهمليكونفرعونا3فالتقطه)7(المرطينمنوجاعلؤإلبكرادؤإناولاصزنى

+لقتلوهولكلىعينقرةفرعونامرأةوقالت)8(خاطنينكانواوجنودهماوهاماننرعونإن

كادـ!إنفارغاموسىأمنؤادوأصبح)9(!ثعرونوهمولدانتخذهاوينفعناأنعسى

بهفبصرتقصيهلاختوقالت(01)المؤمنينمنلتكونقلبهاعلىريطناأنلولابهلتبدى

بيتأهلعلىأدلكمهلفقالتتبلمنالمراضععليهوحرمنا(11)لايشعرونوهمجنبعن

وعدانولتعلمولامحزنعينهاتقركىأمهإلى,3j;Aنر(12)ناصحونلهوهملكمبكفلونه

!زىوكذلكوعلئاحكثاآتيناهواصتوىأثدهبلغولما()13لايعلمونأكثرهمولكنحقالله

1،)المحسنين L).

فىالآياتأيفاعنهتتحدثماوهذاالكثيررلهفضلمنموصهـلرىالأحداثوتتواصل

مايوحى)38(أمكإلىأوحيناإز)37(أخرىمرةعليكمنناولتدأتعالىيقول.طههـرة

وألقيتلهوعدرلىعدوبأخنهكالساحلاليمفلبلقهاليمفىفاقذفبهالتاكوتنىاقذفيهأن

يكفلهمنعلىأدلكمهلفتقولأختكتمثىإذ)93(عينىعلىولتصنعمنىمحبةعليك

فلبثتفتوئاوفتناكالفمهنفنبيناكنفئاوتتلتولاكزنعينهاتقركىأمكإلىفرجعناك

.،(.)9ياموصقدرعلىجنتثممدينأهلفىصنين

مدينأرضفىوهناكمدينإلىذهبالعبرانيينلأحدانتصارلمالمصرىموستتلأنبعد

الفنم!رعىأنالمقاصفوؤإحداهنمنتزوجبناتسبعلهوكان"شعيب"بكاهنهاالتقى

عسمر.أوسنواتثمان

الملكعهدنىعمرهمنالثصانينتاربحتى،مدين"فىالفنميرعىموسىوظل

علىلكواستحوذ،وعبوديتهمإخوتهمذلةنىيفكروهو،مصرفرعون"الثالث"تحتمس

إلىوادخل5مصرإلىانزلهلم!:قانلأوناداهالربلهظهرحتى،حلأيناتفكيؤ

،ماتمصرملكأنالكثيزالأيامتلكبعدحدثأنهالتوراة"وتحكىأخوتكواصعد،فرعون

إبراهيممعميثاتهوتذكر،أنينهماللهنمع،فصرخواالعبوديةمنإصائيلبنووتنهد

.هـسقوبواصق

إلىالفنمفساق،الكاهن،رعوثيلينيثرون"حميهغنميرعىذاكإذصوصوكان

علقة.وسطنىناركلهيبالربمنلهفظهر"حوركب"جبلإلىجاهحتىالبريةماوراء
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فاظعالممدسيالوادإثل!"ياموسى!ثلاالربنا!اهمربفلصا.ك!مدالمليمهمإذافنطر

الذىشعبىملىلةرأيت5:الربلهفقال5"حلار!لعوضاتوجههموصففطى.فعليك

،كنعانإلىالأراضىتلكمنواصعدهمألثذهمأنأردتوتد،صرافهموسعتمصرقى

)1(.،وعسلألبئاتفيضأرضإلى

اليهودمنالمسترقينالمستفعفينهؤلاهبينيتجول"هـيدأثانيةمرةمصرإلىموسىدعا

وحريقالأحجارنقليتركواوأن،آلاتهميدعوأنإليهمأوعز،والتمردالثوؤعلىيستحثهم

نظممنأولوكان.عمالقاثدإلىالبدوىوالراعى.المصرىالأميرمو!عىمحولهـلذا.الآجر

كله.التاريخنىوحدهمنهموكونالطينصناع

بل،بهباوللمفرعونولكن،أليهودأرقانهصراحبطلقأنلفرعونالتماصئاموصىوقدم

منب!لطانإليكجنت:موسىوهال؟الغريبالئاؤالطلببهذاإلىجئ!وبباى:لهمال

عنأزالهاالأسراروأى،غزاالمدنمنركم،حكمالزمنمنكم)رسكومنفرعونمال،رس

يوجدأنقبلإلهىكانلقد:موسىأجابالريانيينأصاطيرتقصوكصا(ليتبوأ.عرضها

والحب"رداؤههىنالعاطفةبرحشهيتجلىوعندما،العالمنهايةبعدكاثنوهو،العالم

صيفه.والبرق،تروسههىوالصمحب،حرابواللهب،صصهفالنارالعدالةحققوعندما،ماجه

قوةتوجدأنه1.1:لهفقال.وثعبهموسىإلهتجاهالتلبغليظجاحدلمفرعون!لانولكلن

،)2(.نفسىأناهىالعلباالقوةوهذه،الأرضوعلىالساهفىواحدة5عليا

وأجرىوالبصيرهالخبرهتمتلكضخصية-السلامعليه-موصىمنجعلتالأحداثهذهإن

موسىخرج.لهاللهرعايةعلىودليلاصدقهعلىبرهائاالمعجزاتمنالكعيريدهعلىالله

..بسيناالبرلةنىإسرائيلبنىمنقومهومعهوعامى-القولصبقكما-مصرمن

الحادىإئىعثرالتاسعالاصحاحاتذكرتوقد"مرصعلىالربتجلىسيناهوتى

ومسمععرأىعلىهـلعفها.صيناجبلفىلموسالربتجليات!الحروجسفرمنوالثلاثين

")3(.وأسريةوهدنيةوخلقيةوتعبديةدينبةوتثمريعاترصايامنإليهألقىوماإصراثيلبنى

الجصيع.لهفاصتجابالأحكاموجصيعالربكلامجميعشعبهموصوأبلغ

.089ص.صايقمربع:الملكعبدكطاس-1

.؟7ص،صاكقمرجع:ضلىالجيلعهدد.-2

.72عى.ط!قمربح:دلمد-3
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باتفالىهـشاديهيغاطبهكاناللهأنذلكاللهكليم-الصلامعليه-موصىعلىأطلىولتد

ؤإ()9موسىحدبثأتاكوهلأ:تعالىقال.زلكثباتإفىالكريموالقرآنالقديمالعهد

النارعلىأجدأوبقبسمنهاآتيكملعلى،ناآنستإنىامكثوالأهلهنقالنارلمرأى

المقدسيالوادىإنكنعلبكفاخلعرلكأناإنى(11)باموسىنودىآناهافلما(01هدى)

.(12)ه!"

برسالإمتىالناسعلىاصطفبتكإنىموصياتالأ:الأعراتصررةفىتعالىومال

.(1)،،،الاكرينمنوكنماتبتكمانخذدبكلامى

نقصصهملمورسلاقبلمنعليكقعمناهمقدورصلاأ:هالنساصورةفىتعالىوقال

.()،416تكليئاموصاللهوكلمعليك

إسراثيل.بنىإلىرءبرسالةوجاءالتوراةعليهأنزلتالذىعمرانبنموصهوهذا

:البهودعندالمفدصةالكعب

:3التدالعهد:الكوراة-أ

القرانفىذكركصاالسلامعليهموصعلىوجلعزاللهعندمنمنزلكتابالتوراة

الكتابولعلصهأوقال3(:عمران)ا3(والإلمحيلالتوراةأنزل):تعالىتال،الكريم

التوراةمنيدىبينلماومصدئاأ:وقال(8،:عمراناكل)(والإصيلوالتوراةوالحكصة

.5(0:عمران)اكل(عليكمحرمالذىبعضلكمولأحل

ومنفوقهممن+للوارصممنإليهمأنزلوماوالإبخيلالتوراةأتامواأنهمولو):وقال

!لئير.الآياتهنهومثل66(:)الماندةاأرجلهم!ت

وهى)،البانتاتبك"أوالحصسةموصأصفارعلىفتطلقالبهودنظرفىالتوراةاما

العهدهنالأولالتصمتمثلوهى(الحمةالكتبمععاهامركبةيونانيةكلعةعنصريف

.)9(التوراهعنهذاالقديم

كتابهوالقديمالعهد"حنخيفةمحمدالدكترريقول؟القدبمالعهدعنفمازا

وتسميتهوالمكعولاتءوأ+يبياالتوراة:هىرئييةأتامثلاثةيضمالذىالمقدساليهود

.13عى"طدقمربع:الواحدعيعلىد.-1
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نأإلىإشاؤنيهااليهودـلأنعندمقبولةذسس!يحيةتصصميةالعتيقالعهدأوالقديمبالعهد

،)1(الجديدةللمسيحيةمعطىجديدعهدمحلهحلتديمعهدإسرانيللبنىالمعطىالعهد

تصعةأسفارهمنىالبهوداعتحد":وافىالواحدعبدعلىالدكتوريقولالصياقذاتوفى

ienالقديمالعهد"اسمالمسيحيةالعصورفىعليهاأطلقضرلموملامين Testamentشأn،ول

الجديدالعهد"اسمعليهاأطلتواالتىأسفارهممنالمعيحيرناعتحدهماولينبينهالل!قرمه

tament!ثNouveauTe"موحىأىمقدسةأسفارلموالثلاثينالتسعةالأسفارهذهواعتبروا

)2،.+يها

التسحيةهىفماالمتدسكتابهمعلىالقديمالعهداصمإطلاقيرنضوناليهودكانواذا

العبرىكتاب"فهىالقديمالعهدلكاباليهوديةالتميةأما"؟اليهوديرتضيهاالتى

wصا Bibl"ظش!"ظh،شاالكتاب"أوblأB+"المقرا"العبرىباسمهأيفاهـلعرت"شا"

للتوراةالعبريةالتسصيةاختصاررهى"التناخ"باختعار،يعرف!لصا5المقروء،أى

.)13،والمكلتومات.والأفبيا

يثبتالعلمىالبحثإنإلأ.اجمهىبالوحىا!سفارهذهعلاقةحولمنالاتدارتوقد

التىالحالهذاعلىيكنلمالقديمبالعهدالمعروتوهوالمقدسالكتابمنالاولالجزءأن+

منهاكبرالث!طرأنإلىالباحثونيذهبإذ-السلامضليه-المسيحزمنإلىالآنعليهنراها

قاصااكينهمالدينرجالوأن،الرومانىوالفتحعزرابيننيماالتىالفترةنىتلرشهتمقد

الحالىترتيبهعلىيكنلموهوالمقد!سالكتابضهدالميلادىالأولالقرنوأن"العولبهتا

)،(."الآنهركصاكتملولم

عندكان:نيقولوقانونبتهاالكتابأصفارجميععن،صبلسيكل"القصهـصحدثنا

فىوبفعوهاالمقدسةكتبهميكتبواأنهى.ضائعةعادةواليونانيينوالمصريينالبابليين

وتث01:02خر)العبرانيينعندالعادةكانتوكذلك،عليهاللمحافظةمعابلم

المكانهذاوفى.العهدتابوتفىهـضاقدكاناالعثرالوصايالؤحىفإن(26و31:9

.9ص.6991ضة،التاهز.التديمالعهدأضارإلىنتدىمدخل:حنضلينةمحعد.a-؟

.13عي.صاثقمربع:الراصدعطعلىد.-2

.9عي.صابقمرجع:ضبفةمسد-3

.وـ02ص.!ابقمرجع:الحبنىد.-،
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نللاعتقادـأوجيهاشئاهناكأنهـلظهر(01:25ص1)بعدفيماالتوراةوضعتبالذات

زمزنبىلكلو!لان،المعابدفىوالأنبياءالكهنةبهاتامقدكانوالهفظوالنسخالجمععملية

الانبياءبهماقامبعضكانتالدينىالتارلخكتابةأنالظنوأغلب،بهمبستعينالتلامبذمن

والسجلاتالوثاثقدرسعاتقهعلىأخذقدكانعزراإنالمقدسالكلتابولقول.وتلاهيذهم

بعدوالوثائقالسجلاتهذهعلىأطلئوتد.الملهمةوغيرالملهصةالتارلغيةالحقائقبينليصيز

24:27آى2)"مدرض"اصموجصمهاصحتهامنالتئبت ، ?:YY)؟()rهنابعنىماؤا

والتمييزوالترتيبوالجمعالكصابةفىالبثرىللجهدمدخلأهناكأنمايمنيهأولأن؟الكلام

الآخر.وسعضهاالوقانعبعضبين

قبلتكيف:عنيتحدثوهوأيفثا"سيلسيكل"القستالهعازلكيقوىومما

:23(02:22523)حزنىالموجودةوالاحكامالمحرالوصاياإن":نيقول؟الأصفار

العهدهوالكابهناوكان.ءعيناجبلصفحعلىإصراثيلبنوبهتبلمنزلكتابأول!دانت

فىوترأالعهدكتابموسوأخذ":الكتابولتولاإ!عرانيلبنىمعاللهمطعهالذى

.7(:،2)حزلهونعنفعلالرببههاتكلمكلفقالوا.الثعبعسامع

وجدالذىالتثنيةضرأى-الضريعةصفركانفقد.قبلالذىالثانىالمنزلالكعابأما

هامأثرالكتابهذأعلىللعثوروكان.ق.م621سنةالملك"يوثيا"أيامنىالهيكلفى

الربأمامعه!بمقطع"يوشيا"الملكأنكما،اللهإلىورجعتابفإنهالثعبحياةنى

.(23:3ملY)"النفسوكلائقلببكلوفرانضهوضهاداتهوصاياهلحفظ"

موصأصفارمنالمؤلفالضرلعةكتابتبل.ق.مILLسنةالكاتبعزراأياموفى

...ءوالنساالرجالمنالجماعةأمامبالصسلعةالكاتبعزرافاتى+نحميايقولالخمسة

(8و8:2نح)مهالقراوأفهموهمالمعنىونسرواببياناللهشريعةفىالفرفىوترأوا

.+)2(شرشتهبحفظوتعهدوااللهإلىالجميعتابالثانيةالمزفىكماأيصاالمرةوهذه

إلىردههاممكنالنصوصمنالأولىالحسهالأسفارفىأنائقولنس!طيعسبىماكلمن

بعضهناكوأنبالرصايامايسسألواحنىسجلالسلامعليهوأنه-السلامعليه-موص

الكهنة.هـلعضوتلاميذهم5الأنبياطرسقعنوصلتتدالأخرىالأضار

.؟589ضةيروت،الإصييةالمثعلمكبة.-ا.المتد!الكتابإلىالمرشد:صلجكل-ا

.25026ص

.27عد:الابقالمربع-2
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وثرتمهها:3القدالعهدمحتولات

يلى:نيماؤلكوتفصيلمختلفةترتيباتأسفاؤورتبتلفةمنبثثركتبالقديمالعهد

أحباراختلف!دماالقدبمالعهدبضمهاالتىالأضارفىوالمسبحيونالبهودأختلف-ا

اليهودـأنفسهمهبيناختلاتهناككانوتد.وجمعهاالأسفارهذهنسبةحولوالباحثيناليهود

المصطلحوهىالحسةبالأسفارإلالايؤمنونأنهمفىاليهودسائريخالفونالسامرفيلأنذلك

.)؟(بالتوراةعليها

العهدأى)العبرىالمقدصالكتابوالكتبةالكهنةجمع":صعبدحبيبيقول-2

قسموقد،والأحبارالدييينبمعرنةءتوقرااست!عمالهوذاع،يديناأبينالآنهوكما(القديم

ثلاثة:أتسامإلىالمقدسكتابهماليهود

فىالأولىالخمسةالأسفاريثملالذىوهوالتوراهأى"الناموس":الأولالمح!م

يقولون.كماموصكتبهاالذلى،القديمالعهد

الأولوصوثيلوالقضاةسثوع)المتتدمون5الأنبياوهم"5الأنبيا":الئانىاثمسم

،وحزتيال،هوأرميا،أشعياوهمالمتأخررن.والأنبيا(والثانىالأولوالملوك"والثانى

عثر.الاثنى5الأنبياوصفار

،الأنثادونشمديوبأوسنروالأمثالالمزاميررهى)!الكتابات":الثالثالقحمم

الأولىالأياموأخبار،ونحميا،وعزرا،ودانيال،وأصتيروالجامعة،ثىوالمرا،وراعوث

.()2(نيةوالثا

النحوعلىالأصلنىورتبتالأصفارجمعتوتد":صيلسيكلالتسهـلقول-3

التالى:

واللاهـدينوالخروجالتكودنمنالمؤلفةالحصسةموصأصفاروهىالناموسأوالموراة-أ

والتننمة.والدد

وصموثيل،والقضاه،يثوعأضارمنوشألفالأولالقسم:تسمانوهو:الأنبياء-ب

.والملوك

.902ص.اقصامربع:الجنىد.-1

.9180091ص.كالقاهزالأغفبةالكنبة.المالمأدبان:سبدببب-2
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وهم:عشرالاثنىوالأنبباه،وحزتيا،وأرميا،أسعبا:منوشألفالثانىوالقعم

وصفنيا،،وحبقوق،وناحوم،وميخاهـلوئان،وعويديااوعاموس،ولوثيل،هوثع"

.،وملاخى،وزكريا،وحجى

ونحميا.،وعزراودانيال"يوبوأ،والأمثال،ميرلمزاا:وتشلالمقدسةالمكتويات-ب

والجامعة،،والمراثى،وراعوث،الإنثادنيد:وهىاطمسةوالأدراج،الأياموأخبار

وأستير.

يلى:كماوهىالأولىعنتختلففأتامها(اليونانية)السبعينيةالترجمةأما

التاردخيةالأسفار-بالناموسأوال!ثريعةأسفار-أ

.هالأنبياأسفار-دالثمريةالأسفار-بر

فقد.سفرلم،2إلىاليهودعندنمقمة.والثلاثونالتمعةالقديمالعهدأسفارأما

وعزرا،بالثانىالاولوالأيام.بالثانىالأولوالملوكابالثانىالأولصوئيلسفردمجوا

ين!ب،يرسيفوس!بينما،واحا!سفرمعحرالإثنى.الأنبياأصارمنجعلواكحا،بنحميا

وعرلناثنينجميفانيجعلها،بارمياوالمرانىبالقفاةراعوثنيدمجذلكمنأبعدإلى

.+)11سفرم

كتبجمعأمكنعدةبقرونالمبحيولدأنوتبل":ليسنرإيفارالدكتورهـلقرل-،

العهد-الكمابهذاهـمنقصم،والآراميةالعبريةباللفتينكتبتصفرلم93نىالدينيةاليهود

..Nebiimالشرلعةأسفار*"Torah"التوراةهىرنبسبةأقسامثلاثةإلى-القديم

01الأنبياه Kctubim"التوراهولضمالمقدصةالكتابات!Torah"بعتقد،أسفارخسة!

بالبتتاتوكتسصيتهاعلىبعدفيماأجعالتى،الخعةالأسفارتلككتبالذىهوموصىأن

Pentateuchi"ومن؟وأين؟الأسفارتلككتبنشى،لليهوددستو،تعتبركانتالتى

ألف05منيقربفيماعليهاالإبابةائكيرونحاولالعوسصةالأصنلةتلك؟كتبهاالذى

ممكنة.صورةأبطنىالمجلداتمنالعددهذانوجزأنهناولنحاول،مبلد

التىنفصهالوتتفىوالمتماثلةالمنفصلةالن!خأىالتؤاةأجزاءأتدمالملماءيصنف

جزءوقى(Jehovah)الخالقيدسمنهاجز.فىإذم!لوالحرفل!كت-الخلىلصةتحكى

.26027ص.ساكقمربع:جلصيكل-ا
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فىكتبتقد،بيهوه"الخاصةالرواياتبانالافتراضوسود،!lohim"يدكىآخر

ق.م،971عامونى.،انرايم"فى!جلفقد"Elohim"بايلوهيميتعلقوما،يهوذا"

بينهامنهالرمزتحتثالثجزءتصنيفوتمالنصوصتلكتوحيدأمكنالامؤسقوطبعد

المجموعاتإلىبضهلاحقوتتفىالكهنةتام.عالرمز!ترابعوجزء،التثنيةسفر

.(1")ق.م002عامنحوالراهنةصورتهاالأريعة5الأجزااتختولقد،الاخرى

لكىوترتيبهاالقديمالعهدمحترياتتناولتالتىالآراءأهمنقدمأنسبقنيماحاولنا

الجهدأنعلىتويةدـلاثلالاختلافاتهذهوفى.ءالآرامختلفبينالعميقالخلاتمدىتدرك

.الأسفارهذهترتيبفىاكبرور.Lllهلكان-ا!لهىالوحىوليس-البث!رى

المقلعمة:الأصفارتقنين

هذهممنىوما؟تانوئاالقديمالعهدأسفاراعتبرتلمازا:قائلأصلصيكلعلتسا

.)الكلمة

.وأصا!الإيمانهصدرلأنهاقانوئاالأسفارهذهاعتبرتلقد:+بقولهزلكعلىيجيب

مانون،"وكلحة.مثاليةوحدةمجموعهافىتؤلفلأنهاالأخرىالكبصانرعنتختلفوهى

نأغير.المساحاتلقياسمتقيمةعصاوهى"تانا!العبرلةالكلصةمنمأخوذةيونانية

واطلاق(6:16غلاطية)تاعذأوتانوئاتعنىأصبحتحتىبعدفيصااتسعاستعمالها

أسفاراعتبارأما.الميلادبعدالرابعالقرنإلىيرجعالمقدسالكتابأسفارعلىقانونكلمة

)2(."قرونبعدهذلكماقبلإلىفبرجعتانونيةالقدبمالعهد

تأثيرمحت"ا:فيقولالاسفارهذهتقنينإلىأدتالتىالظروتعنسعيدحيبويحدثنا

اكبرالإسكندرغزواتعتبالأوسطالمرقمنطقةسادتالتى"اليونانية"الهلينيةالحركة

تنظيمفكرةبزغت،اليونانيةوالثقافةاليونانىالفكروتفلفل.الميلادتبلالرابعالقرنفى

غير)،الأبوكريفا"وأسفارالمقدصةالأصفاربينللمصييزالعبريةالمقدسةالأصفاروتقنين

اليونانىالمقدسالكمابوكانا.مق002سنةحوالىانتثرتتدكانتالتى،(القانونية

الثانى.عزرا،الأولعزراوهى)هذه(الأبوكرلفا)أ!فارتضنتقد(السبمينية)الترجمة

.0،1ص،8191سنة.للكتابالعاعةالمصريةالبت.الحىالماضى:لترإيناردكرر-1

.25ص.صاكقمرجع:جلجكل-2
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رساله.النبىباروخ"صيراخابنيشوع،الحكمة.إستيرسفرتتمة"طوييت،يهوديت

سفر،منسىصلاة"والتنينبعلقصة،صوصنةمصة،الثلاثةالفتياننثصيد،ءأرميا

خفى"5معناهايونانيةكلمةالأبوكريفا"و.(الثانىالمكابيينسفر،الأولالمكابيين

وتهذيبللإمادـةفقطتقرأهاالكناثسولعض.سرأوغامضبمعنىأبضئاواستعحلت

.(؟)"لأخلاقا

.-نكونالآخرالبعضقانونيةوعدمالأسفاربعضقانرنبةحرلالخلاتمنالنحوهذاعلى

القديم.العهدلأسفارعرضناهنانتهيناقد

العلمودـ:-ب

فى،الفرسيينفرقةإلىالمتعحينوفقهاثهمورصانييهماليهودأحباربحوثمنتألف*

القرنينفىألفت،صفرلموصتونثلاثةذلكإلىوماالمقدسوالتاريخوالمثرلعةالعقيدةشنون

أنهاأىالمكررأوالمثنىبمعنى،المثاة!اصمعليهموأطلئ،الميلادبعدوالثانىالأول

31الثررحهنهعلىوأطلقبعدفيحااثاةهذهضرحتثم،لثرسةوتجيلتكرار

الثانىالقرنمنتمتدطوملةفتربنىالثروحهذ.وألفت.التعليقأرالثرحأى،"الجصارا

أطلقما(والجمارااثثاهمنأى)والرحالمقمنوتألف.الميلادبعدالسادسأواخرإلى

.0(2(التعالبمبمعنى"التلصود"اسمعليه

ذلكبعدسجلتالتىالشفويةالأحاديثهذهفهوالتلحودوأما":الحينىالدكتورويقول

إلىوصلتالدراسةوهذه"يهوه"عن.تجاالتىالأسفارودراصةالنظرثصرهكانتوالتى

الفتزوهذه،7.م.سنةبعدأىالمقدسبيتصقوطتلتالتىالفترةفىالكاملةصورتها

مراحل:ثلاثإلىتنقم

،Pharisees,الفريسينمنجميفاوكانوا"Tann+نلة!:المعلمينمرحلة:الأولى

Johannولع!زكابنيوحنا"بزعامةمدرعشهموأسسوايانامنبالقرببموضعأقاموأالذين

ايةنالمطبوعالتلصودـالفلسطينىالمدرسةهذهمناثنانأتمولقد.بعدهمنوخلفانهZkaن

ثصانية.إلىأرلعةمنمحلداتنى

.29عى.طكقمربع:صيدحيب-1

Yصطمقمربع:الراصدعبدعلىر.-2 Y . Y N.
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البابلىالتاثيركانوفيها،Amoraim-"بالموضحينالخاصةفهى:الثانيةالمرحلةأما

.،3"ثه!لا"سورامدرسة"فىالتلمودـالبابلىجمعتمونيها"م022عامحوالىوذلك

هذهوقتاز،التلمودأكملنيهاوالتىالمقررينمرحلةفهى:والأخيرهالثالثةالمرحلةاأم

سنةحوالىانتهتالمرحلةوهذه.اليهودامورفىوالبارؤالهامةالمسانلفىبالبتالمرحلة

تارلخمنالفترةهذهوتلت،التلمودإلىثىءيضفلمالوقتذلكوعن،م055

أواخرمنبدأالعصروهذا،المدرستينهاتينرؤوسضلىأضفىالذىاللقبوهو،ل!!أ"05،

بزعماءاليهوداعمرتوفيه.عشرالحادىالقرنمنالأولالنصفإلىالميلادىالسارسال!ن

.،)1(لهمدينئامرجفاالمدوصتينهاتين

بعلم.أو01يتعلم+ومعناها"لالمةولكا"عبرلهلفظةمنسثتقة+تلمود+واللفطة"

الميلادبعد27?سنةتوفىالذىيرحنامدرسةفىطبريةمدينةفىالتلمودفىالعملولدأ

-352)"اشى"الحبرجععينهالوتتوفى.الرابعالقرنفىإلامنهيفرغلمأنهعلى

بمقتبسات.الآراهيةباللفةثانعاتلمودلم.م()99،"رابينا"الحبروتبعه(ب.م275،

الفلسطينية.الخةنىالأخطاءبعضبهالبصحح.الثرعهعلماقدامىعننقلهاعبرمة

،ومحتولاتحجصهحيثمناالفلسطينىالتلحورأهثالأرلمةيعادلالحالىوضعهفىوهو

كلفىاليهودعلىبالغأثرالتلحودلهذاكانوتد.صفحة7،92علىمثطلأنهوذلك

.)2(عانوهاالتىوضيقاتهمتجأرلهمفىالقومبهاتسبثمرساةبمثابةوكان،تارمخه

أسفارشملتالتىالمقدسةكتيهمأهمعنالحديثمنانتهيناتدنكونالتلحودعنبالحديث

البشر.جهدمنالكثيرنيهاالكتبهذهأنالعرضمنتبينوقد.القديمالعهد

:البهودفقأهم

501حرالىكانعددهاأنلدرجةتارسخهمهراحلمختلفنىوتعددتاليهودفرقكرت

الفرقمنغيرهاعناليهودىبالدينتمسكاوأثدطرلقةأمثلأنهاتدعىمنهافرقةكل

.الأخرى

-a I.ص.صايقمربع:لجنىاY 1 9 . Y I A.
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والأحاديثالقديمالعهدباسفارالاعتراتهوالفرقهذهاختلاتحولهيدورموضوعوأهم"

الأصولهنهبعضإنكارأوالتلمودوأسفارالسلامعلبه-موسىإلىالمنسولةالشفوية

.!)9(وتعالبمأحكاممننيهاءجابماالأخذورفض

:Pharisienالفر!سيون-9

تتعلقلأسباب.الآخرينعن"المعتزلون"أو"المنفصلون"حرفمأالفرقةهذهاسميعنى

بكرهونها.فهمولذلك.التسمبةهذهأعداؤهمعلبهمأطلقوقد.)2(الطقوسبةبالطهارة

.("Godlyones،الرمانيون"و،اللهفىالأخؤ"أو،الأحبار"أنفصهموسمون

معروتغيروأصلهم،الثاثىالهيكلفترةخ!صياسيةدينيةفرتةالفرسيون"ولحثل

اليونانىالثقافىللتأثيربمقاومتهمالمعروفينللحسيديينامتدادلمالعلماءبعضويعتبرهم

وأثىالعرااليهودىالدينىالتعليمالفرشيونتبنىوتد.اليهودعلىالهلينصتى

جحاعيةحياةوتعيثىننهاعلىمفلقةصيرةجماعةالفري!يونكونوقد...التقليدى

الهكليلعلىسيادتهمنرضحاولواوتد"الطهارةقواعدعىوتحافظالمثلنىهـلخاصة

لهاضعييةعاداتالعقيدةنىالفرسيرنأدخلوقد.السيادةهذهفى)"(الصدوقيينومنانسة

هنهمكونتم!ىاليمينوجهعلىنعلمولا.الصدوقيونرففهالذىالأمر!التوراهفىأصل

FlaviusJo-"يوسيتوساليهودىالمؤرخمازكرهالصددهذانىتيلماأضهرومن،الفرقة

husولكتانبونا"عهدنىتكونتأنهامن،منيJonath،لداودحمبئاصدبقا!لانالذى

5(.)،السلامعليه

:أمرانالفرشيينعقيد-عايميزأهمومن

إلىالمنولهالنويهوالأحادـيثالقديمالعهدأصفاربجميعتعترتأنها:الأولالأمر

الذينهم(الركانييناس!عليهميطلقالذينوهم)3فقهاإنبل،التلمودوأسفارموص

.التلمودأسفارألفوا

.ه،عى،سابقمرجع:الراحدعبدعلىد.-ا

.222عى.سابقمرجع:حنخلبنةمح!دد.-2

.227ص.صاكقمرجع:شلبىأصد.و-3

.222ص.صايقمرجع:حلبتمسد.د-،

.55ص.صاكقمربع:الراحدعبدعلىد.-5
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هذهفىسينتشرونالأمواتمنالصالحينأنفتعتقد،بالبعتتزمنأنها:الدانىالأمر

نىهـلدخلهمالناسلينقذسبأتىانبزعمونالذىالمنتطرالمسيحملكفىلبصتركواالأرض

موعى.وبانة

وأنهممرلمبنعيصىالمسيحءأعداألدمنكانواالفرشيينأنالمسيحيينأتاجيلوتذ!لر

علىوكانوا،تيصرعلىالطاعةعصىثمقإلىالداعىبمظهريظهروهانحاولواالذينهم

بالصلب.عليهحكمحتىالكبدلهبدبرونبنفكواولم.بالمتآمركنرأس

شديد!تقريفا-السلامعليه-المسيحفيهايوجهطوللةفصولأالأناجيلهذهوتتفمن

تعاليموابتداعهم،لتوراتهمو!ريفهموالتوائهمونفاتهمكفرهمعنهـلكضف،الفرشيينإلى

)1(.+ططانمنبهماللهأئزلمافاسدةوأحكائا

:3نج!اشاشاضألالألمأالصلوكيينثرثة-2

التسميةهذهأنالباحثينبعضيرى.الأهميةحيثمنالفرسييننرتةالفرتةهذهتلى

فىوجدالاسمبهذااخركاهنإلىأراصعليمانعهدفىالأعظمالكاهنصادوقإلىنصبة

تسميةفىالمضعفالدالحرفلأنالنسبةهذهGuiولشا؟شا+ظوسنكر،المبلادقبلالثالثالقرن

بهذاالارتباطأبدلميدعوالمالفرقةهذهأتباعإنثم،صادوقكلمةفىمفعئاوليسالفرقة

نوعمنوأنهاأعداثهمصنعمنالمسحيةهذهأنGuiاشاياشا+ظ6ولرى.زاكأوالكاهن

.ا)2(االصدوتيينأعداؤهمنسماهمبالإنكارعرفواالصدوتيينلأنالمضارةالتسية

ظلفرتتهمإلىوالانتماءأورث!يلمهأمرامنتتكونعلياطبقةالصدوقيونيمثل"

الأرستقراطيةاليهوديةوالأسرالعسكريةالدوائرونىالكهنةمنالعلياالطبقةفىمحصرولم

بالنسبةالدينأما"والاتتصادىالسياسىالمجاليننىكبيرتأثيرللصدوقيينكانوقد...

)3(.شيةلاهرتيةدينيةتاعدةبدونوطقوسهبالهيكلارتبطفقدلهم

الفرتة:هذهعقيدهبهتتميزماأهمومن

إلىالمنسولةالمحفويةبالأحاديثالأخذوترفض،القديمبالعهدإلالاتعترتأنها-1

.السلامعليهموسى

الصنحة.ننى:الاكقالمربع-؟

.023عى.ساثقمربع:سبىأصدد.-2

.22،ص.صابقمربع:خلبفةمحعدد.-3
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إنماالمحسنينوإثايةالعصاهعقابأنوتعتقد،الاخرباليومولابالبعثلاتؤمنإنها-2

)1(."حياتهمفىيحصلان

r-السامر!ن:نركة

تعودحيثاليهودـيةفىالدييةالفرقأتدممنتعديهودبةدينيةفرقةالامريون"

وعاصمتهاصمالية:مملكعينإلى-السلامعليه-سيمانمملكةانقسامإلىبأصولها

بمعنى،مريمشو"أنفسهمالسامركونوشمى،أورضليموعاصتهاوجنوييةاالساصرة

منوهمالهقيقيينالإصرائيليينأنفسهممعمبرين،إصرانيلبنو"وأيفئا،الثربمةحراس

.T()،يوصفبنولذلكهـسصونومنسىافرايمشطىنل

النرتة:هذهعقاندأهمومن

يوثعوشمفرالقديمالعهدمنالأولالقسمتمثلالتىالخحسةبالأصفارإلالاتؤمنأنها-ا

.التلحودوأسفارالقديمالعهدأسفاربقيةوتنكر.القضاةوصفر

الآخر.باليومولابالبمثلأيؤمنون-2

هـموثع-موسىبعدإسرانيلبنىفىكانتنبوةكليبطلونأنهمحزمابنبذكر-3

)3(.-اللامعليهصا

:Hasideansافسيدتنرمة-"

غيرهمعنمايميزهمأهمومن.الميلادتبلالثانىالترنحوالىظهرتيهوديةدينيةنرقة

اليهودـ:نرقمن

السبت.بطقوسالمتثددوتمسكهم،الدانمةوصلانهمبالوصاياالشديدالتزامهم-ا

والقرابين.الأضحيةعر2-3

ومحرص،الإنسانيةالتيصةنىالناصبينالمساواةمبدأوتقررالعنصريةالتفرقةتنكر-3

.العوببنالسلسالتعايشعلى

.56ص.صاثقمربع:الراحدعبدعلىو.-ا

.921ص.سامقمرجع:سنخلبفةمحمدد.-2

.8"ص.صاكقمرجع:الراصدعبدعلىد.-3
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حرلته.فردـمنبحرموأنالإنسانأخاهالإنسانيملكأنومحطرالرقنطاممحرم-،

عامة.ملكياتالملكياتجعيعتكونانوتوجبالفرديةالملكية!رم-5

كما"المالجحعلىوحرصجشعهنالنفوسنىتبعفلمابالتجارةالاشمتفالمحرم-6

والتعاملوالفضهالذهباستغداموتحرم.الهربالاتوصاثروالذخيزالأسحةصناعة!رم

بهما.

.ءالنساعنوالبعدالتبتلوتوجبالزواجتحرم-7

A-1(.والتقشفالزهدإلىوتدعوالناعصةوالحياةالترتمحارب(

نيون:لمنااأوحذاثعرا-5

داودبنعنانأنثأهافقد،جميغاأحدثهاوهىاليهوديةالفرقأهممنمونالقرايعتبر

اليهوديةالديانةنثأةبعدأىالميلادبمدالثامنالقرنأواخرنىبفدادفىاليهودءعلصاأحد

إلىإشارة،المقراأهل!و"المقرا5أبنا5منهاألقاببعدهيلقبونوهمقرئا)2(عحمرلنبنحو

بالتضريعاتالاعتراتوعدم،للتثريعوحيدكمصدرالقديمبالعهدالقرانينقسك

1.1rالضفوسةء

يميزهم:ماوأهم

.والحاخاماتالريانيينوتعاليمبالتلمودالاعتراتوعدموحدهالقديمبالعهدالتسك-ا

وقد"أختهابنةمنالخالوزواجأخبهابنةهنالعمزواجحرم:الت!رلعاتأهممن-2

امرأته.تركةفىلهلاحقالزوجأنوتررالميراثفىوالبنتالابنبل!صوى

)"(.المقدصةالنصوصفهمفىالاجتهادبابفتح-3

لذكرها.المجاللأيتعأخرىفرقوهناكاليهوديةالفروقأهمهذ.

96ص.الابقالمرجع-ا 0 0 a.

.16ص.الادقالمربع-2

.227عى،سايقمربع:حنضليتةمح!دد.-3

.62063عى.ساكقمرجع:الراحدعبدعلىد.-،
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اسفارمنوغيرها-السلامعليه-موسىإلىتنسبالتىالخمسةالاسفاراشتملتلقد

والأسرية.والمدنيةوالخلقيةوالتعبديةالدينيةوالتسريعاتياالوصامنكثيرعلىالقديمالعهد

ثكلباىغيرهشىءأىلعبادةالباتوالحظروحدهاللهوعبادهالمطلقالتوحيدجملتهامن+

فىالعملو!رلم،باطلاباللهالحلفوعدم،منحوتةمصوردـأوصوؤلأىالسجودوعدم

القتلعنوالنهى.الوالدينوتكر3،ونفللهوبهيشهوأمتهوعبدهالإسرانيلىعلىال!ت

وثوؤوامتهوعبدهتهوامرأالقريببيتءواضتها"القريبعلىالزوروشهاد-والزناوالسرتة

وحجربة،ترابيةبمذابحواحتفاهوذهبفضةمنمذابحأوأصنامصنعوعدم،وححاره

وإعطانه،عبا!البقاهففلإذاإلاخدعتهمنسنينصتبعدعبرانىعبدأىعتقوإيجاب

العبودية،أثناءوألمجبتزوجإزامنهاوأولادهزوجمهولقاهعبودبتهتبلعتزوخاكانإؤازوجة

الرلاأخذوعدم،والأيتاموالأراملءالفرباظلموعدم،الزوجاتبينوالعدل5بالنساوالرفق

منالتآمروعدم،و!لتصهاالشهادهمحريفوعدم.لأصحابهاالرهونورد.العبرانىمن

ولاعنهعاوالديهضاربوتتل.تلالقاوتتل،.الفرلاومفايقةائرشوةأخذوعدم.المنانقين

بالرجلوالرجلباليدواليدبالسنوالسنالعينوقصاص،يبيعهأوأحد!يخطفمنوقعل

بهيصة،ياتىأوأخرى!لهةيذبحمنوتتل،بالرضوالرضبالجرحوالجرحبالكىوالكى

تتلهإزأالسارقدموهدربزيادةالسارقمنالمسروقواسترداد،الساحرات.اصتبقاوعدم

المجتمعمحمىالتىوالأنظمةالرنيعةالأخلاقمكارممنكثيرفيهمماإلخ...المالصاحب

وطلواإسراثيلبنوناقضهاوالتى،نيهوالإحسانوالبرالعفامنوتوطدأمنهرمحفظ

.)1(تارلخهمحتبمعظمنىيناقضونها

المسائلبعضالآنونتناول.لذكرهاالمجاللايسعوالتثرلعاتالوصايامنالعديدوهناك

التفصيل.منيثىءالاعتقادية

اطوهبة:-ا

اكهة:ثمل!مر!لة-ا

التىالمعتقداتمنبكييرالتارمغيةالأحداثمسرحعلىظهورهممنذاليهودتاثرلقد

الشعوبهذهمعبوداتإليهموانتقلت...والهندوإيرانالرافدينووادىمصرفىصاندةكانت

.72ص.صابقهرجع:درلذهعزةمحمد-ا
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التارلخمسرحعلىظهورهماليهودـنىوكان":بقولهذلكعنديورانتعبروقدالآلهةمن

الكهوتوأرواحوالفانوالماشيةالصخورهـلعبدرن05الهواشياطينيخافونرحلابل!!

منعيستطعلمموسىأنزلك،والحطوالكبشالمجلعبادةعنقطيتغلواولم،والجبال

فىكائوامنذذاكرتهمنىحيةلاتزالكانتالعجولعباد-لأنالذهبىالعجلعيادةمنقطيعه

اليهودأخذكيف(28-25الآيات32الإصحاح)الخروجسفرفىلنقرأوإنا5مصر

عقائامنهمالاتثلالةواللاهـلونموصأعدموكيف"الذهبىالعجلأمامعراةوهميرقصون

عبدواأنهمعلىتدلكثيرةشواهدالباكراليهورتاركخونى.الوثنهذاعبادةعلىلهم

النحاسيهالأفعىومنهاآثارهمأتدمنىوجدتالتىالأفعىصورةالشواهدهنهومنالأفمى،

(ق.م072حوالى)"حزقبا"أيامإلىالهيكلفىاليهودعبدهاوالتىموصصنعهاالتى

لأئهاوذلك"عداهمكثيرةلشعوبتبدو!لانتكمالليهودمقدسئاحيوائاتبلرالأفعىوكانت

عنففلأ؟والخلودءوالدهاالحكمةتمثلأخرىجهةمنولأنها،جهةمنالمخصبةللذكوؤرعز

.يلتقيانطرنيها!علأنتتطيعأنها

كثيرةقانمةمخروطيةبحجارةإئيهيرمزكانالذى.بعليعظموناليهودبعضو!لان

الأرضوزرج،التناصلنىالذكرالجوهررأيهمفىلأنهوذلك،الهندوسإله،بلنجا"الثه

يخصبها.الذى

وفى،والتديسينالملانكةعبادةنىبقيتتدالبدانيةالكثيرةالآلهةعبادةآمارأنوكما

السحريةالمعتتداتظلتكذلك،لبيوتهمآلهةيتخذونهاكانواالتىالمتنقلةالصفيرةالأصنام

احتجاجرغممتأخرهعهودإلىاليهودعندباتيةالقدبمةالمباداتنىمنتئزكانتالتى

(.??0والكهنة.الأنبيا

الواحد:ايه-ب

الواحدالإله31هذاوصار"يهوه"اسماليهودعبدهالذىالإلهعلىالقديمالعهدأطلق

الاسم؟بهذاالإلهعبادهبدأتمتىلكن.الأعظم

*يهوه*باسمعبدوهالذىاللهالعبرانيونعرت":فيقرلزلكعنصيدحييبيجيب

الاسم.بهذااللهعبادهنيهبدأتالذىالتارلخعنحاسم!جازمبقولالفصللايمكنأنهعلى

.3380933ص"صايقمربع:نتيرواد-1
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والتىالميلادـ-قبلالثامنالقرنفىاليهوديةفىكتبتالتىالتارلخيةالوثانقأقدمففى

عدن)9(جنةفىالبشرىالجنىبدهمنذ-يهؤ-الإسمبهذااللهدعى-"")بالحرتعرفت

"يهواللهاسمفإن،فلسطينشمالفىوذاعت،"م!حرتعليهاأطلقأخريوثيقةنىأما

مواطنيهإلىينطلئأنأمريوم،مديان"فىبالنارالمثتعلةالعليقةنىموسىإلىأوحىقد

واصمه"هـسقوبواسحقإثراهيمابانهمإلهمنوالخلاصالعتئرسالةحاملأمصرنىالأسارى

55"الحرتعليهاأطلقالتىالكهنوتيةالوثبقةتؤسدهالرأىوهذا(3:خروج)،يهوه"

)2(."السادسالقرنفىبابلفىالسبىاليهودـمنعودةبعدجمعتوالتى

:أيهوهإسمممنىما

وفى"اليقينوجهعلى"يهؤ"الاسممعنىلايعرت":تاثلأموسكاتىسبعينريجيب

،،يكونالذىهو"معناهبأن.العلصابعضيفسره(1)3:،الخروجصفرمنالمهورةالآية

تفسيراتوهناك،الخالق"أى(الجيمبكعر)،يوجدالذىهو"معناهبأنآخرونهـلفسره

.أخرى

ألاهـدجب،خاصةوأشكالمينةحالاتفىإلاالإنسانعينعنمحجوبالعبريينورب

إلهفإنه.مكانأىنىيكونأنيمكنولكن.ثابتمسكنلهوليس،صورةبأيةيصور

عه!!عقدوتد،وعادلمقدسوهو،أنثىأوبذكروليس،لهأصرةلاوهو،بدوىثمب

.المغتارضعبهإصانيلمنوجعل،بإصرائيلخاصا

البرقفىتوتهوصبدى.السحبوسطيظهرإسرائيلإلهكانمذبحأومعبدويدون

مصفحصندوقوهو،العهدتابوت"نوقصتقرلمتجوالهمنىشعبهيقودوكان،والعاصفة

استقرفإذا"معهمإصانيلبنوهـلحمله"الكرويم"طانفةمنملكينتمثالايعلوه،بالذهب

.،)3(سليمانعصرءجاحينإلاالخيمةبهذهمعبديتبدلولم،خيمةفىوضعؤالمقامبهم

الأمربهوانتهىالمادةأث!كالمنمجردلمبدأالقديمالعهدأسفارصورتهكصااليهودإلههرهذا

صش.بصوراليهودخيالاتعورتهأنإلى

1-umتمائا.الصحةعنبيدأنهونعتقدبهموئرقغيركلام

.16،5165ص.ساكقمرجع:صبدحببب-2

ثيروت..الرتىرار5ككربمتربالبدد.ترضةاالتميةالاميةالحضارات:مر!اتىصتيز-3
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2-الوحما:

موامففىومصدهاللهإرادةإعلانهواليهودنطرفىالوحى5:سعيدحبيبمقول

انهمالعبرانيونالأنبياهوادعى،رتوجيههاالحوادثصيرفىاجمهىبتداخلهصريحةتارلخية

بقدمونانهممنهماعتقادـلم"الربقالهكذا"بقولهمرسانلهمفقدموا،يهؤ،حاللسان

وأ،المستقبلباحداثءبالإنباتليلاإلايهتموالمأنهمعلى.اللهمنمباشزرسالةللناص

الأنبياهوكان.:ليسنرإيفارالدكتورهـلقول1(")والأدبيةالدينيةوالاحكامالمبادىءإعلان

حديثهميستهلونماكانواوغالئا،يهوه"مننابعةأنكارهمأنمنلايتزعزعراسخيقينعلى

2(.)،الرباليدمالهكنا"بالعباؤ

بيد،الأسرارتكننهالوحى!لان+:فيقولالرحىأصالببعنسيلسيكلالقصهـمحدثنا

الوحىوكان،ملاكبواسطةأووالأحلاموالرؤىالأصواتطريقعنيجىءكانأنهنعلمأننا

الواضحاللهإعلانوبين،والألفازوالأحلامالرؤىبيننرقفهناك.درجاتعلىمايطهرعلى

.:6-8(ا)2المد!سنرزلكبينكما"وجهإلىووجفا.فمإلىذايتكلمكانعندما

ضعفا.أناصئااختاربلالبشرلبنىرسالتهلإبلاغالملايكةيخترلماللهأنبالذكروالجدير

وكان،الكابةنىأساليبهموتختلفمواهبهمتتفاوتمختلفةشخصباتزوى5البضركسائر

الحريةلهمتاركايقولوهأنمايجبفيعلصهمالسبيلهذافىرسلهتكفايصتغدماللهروح

.لمقاصدهصصاهآلةالإنسانمنلايتخذاللهلأناستطاعتهمحسبالناسلتبليغ

حسب،كثيرةوطرقبانواع"ءجالأيتفيرslأاللهمصدؤكانالذىالوحىإن

الوصاياإلىبالنبةبداثيةكانتالطوفانبعدلنوحالمعطاةفالوصاياولذا،الثنراحتياجات

حيننىجنسهءأبناومحبةاللهمحبةالإنسانعلىنرضتالمىالتثنيةسفروضرانع.المضر

عمامختلفةفإنها؟المسيحتعاليموكذلك"الإطلاقعلىالمحبةذكرمننوحوصاياخلت

أعداثنا.حتىالناسجميعنحبأنيعلمناالمسيحلأن.منهاوأستعاليممنسبمها

المزاميرسفرنفى،بهاالموصالكتبفىحتىيظهرالثرىالفعفأنالبعضىهـسعتقد

والتسامح.المحبةروحمنبدلأ،والنقمةالفيظروحتصو"الكاتبلمجدمثلأاصتيروسفر

.091.111صي.صايقمربع:سعبدحبيب-ا

.89،عى.صابقمرجع:برإبنارد.-2
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الآراهيعزوالبعضأنكما،أعدانهواضطهادـمنتعذيبمنلقبهلماراجعزلكفىوالسبب

)1(.الإنسانضعفإلىالجامعةسفرنىالوارد-

نأاللهيتعمدوهلأالبشربوأسطةيتمالرحىحقيقةهل.والسؤال...الوحىعنهذا

إليهأالموحىبشخصيةيتاثرأنيمكنالوحىوهل؟ضعافإناسأيدىعلىالوحىيأتى

مايرلدفهمفىعقلهولعولالأمرنىيفكرحتىللقارىءعليهاالإجابةتترككثيرهأصثلة

فهمه.

:النهوة-3

التراثمنهائاجزم!النبؤوتئكلالأنبياءأسفارمنكبيرعددعلىالقديمائعهداضتمل

أاليهودىالدينىالفكرفىالنبىهومن.اليهودى

شمخصهو(ا7:واه)5:الخروجسفريذكركعاالنبىإن11:سيلسيكلالتسيقول

هولأنهمرصىنبىيدعىكانهارونفإنولهذا،عنهنيابةأوآخرضخصلسانعلىبتكلم

اللهلسانعلىيتكلمالذىالثخصيعنىاللهونبى.أخيهعننيابةنرعونيكلمكانألذى

)2(.-باسهأو

تحديدالراهنالوتتنىامر.أىعلىالعسيرمنيعدلم!:لنرإيفارالدكتورهـلقول

ولمبالمس!قبليهمموالمالترراهأنبياءلكن،بالمحعقبلب!نبأإنسانفالنبى.النبىماهية

فدقد.فحسبالمخلصجمجىءيعكهنواودممقدسبمجردـوحىالمشقبليعرنرنأنهميزعموا

قائا.لذلكمفايرلمالجرهرىدورهمكان

التعبيريتعذرالنبؤمفهومأنحيث.يونانىلفظ"Prophetes"أنبالناعنولايفيب

(Nabiim)و"للنبىالعبرىاللفظهى(أ!لمةل!)نبىوكلحة،بسيطصلعبرىبلفظعنه

نبىكلصةفإنزلكومع"المقدسالكتابفى4نبياالآأصفارعلىالعبرانيونأطلقهماهى

علىالضوهتلقىأنهاحيثأصلهاعننبحثأنوحرى،أصلأإصرائيليةليست(لالىabأ)

ففى.وا!رييةوالبابليةالآثمورلةاللفاتمنكلنىنبأكلمةنجدفنحن،الأساسىمعناها

بابلىإلهيوجدوكان،الإثعاؤأوللإعلانأوالتخاطبأرالتحدثةتعنىالآضورسة

.3،ص.صاثقمرجع:جلجكلالتى-ا
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أمثالملوكهمبعضءأسمانىصدهالذىنفسهاللفظوهو،،نيبوأونابو،يدحكى

.،!*كاول4!"3ولكللأ،377نبوخذنصر"و،Nabopolassarبولولصرنا"

صلتهاأنحيثالساميةاللغاتبينعلمىبحثلأىمصدرأهمالعرليةاللفةولحل

العربيةفىنبأواللفظ"القديمةبالهندوسيةالسنسكرشيةارتباطمنأوثقالقديةبالسامية

ومن.آخرشخصرسالةينقللكنهالخاصةأنكارهعنلايعبرالمتحدثأنأى،الإعلانيعنى

التامينبفىبعينهاتصالأأوإبلاغهايريدرسالةيحملوأنه،آخرحاللسانهوالنبىفإنثم

منبسلطانيتحدثونأنهميدركوالما+سبياءأنوهىالحقيقةجوهرإلىنصلوهكنا.به

.()1،اللهفم"بأنهميشعرون!دائوافقد،عليالإرادة!لأداةبلأتفسهم

وماهتهاالنبوةحقيقةعنمستفيفابحثا،اليهودىالفيلسوت.ميمونبنموسهـلقدم

إعلم":يقول؟الصددهذافىأتوالهببعضونتشهدخاصة5الأنبيابيتصفأنوماينبفى

الناطقةالقوةعلىالفعالالعقلبواسطةوجلعزاللهمنفبضفيضهووماهبتهاالحقيقةأن

يمكنالذىالكمالوغايةالإنسانمرتبةأعلىهىوهذهذلكبعدالمعخئلةالقوةعلىثم.أولأ

كلامهممننعلمكولاض.":فيقولالتوراةبنصوصيشثهدثم.،)2(لنوعهيوجدأن

لهتعرفأفبالرفياللربنبىنيكميكنإن"تتحدثالتوراهنصوصونترك"السلامعليهم

أنهوأعلصنا،وماهيتها،النبوةبحقيقةتعالىأخبرنافقد(:126العدد)"أخاطبهحلمفى

للتوهيحصلأنوهو"رأى"،رآه!منمضمقوالرؤلا،الرفلاأوالحلمنىيأتى!لصال

نهSمنهاابتداؤهالذىالأمرهـلكونخارجمنكأنههالثىترىحتىالفعلكمالمنالمتخيلة

)3(.،الأحكامطرلقعنعاجا

هـلينالحقيقىالنبىبينكالتفرقةأخرىمباحثوهناك.النبىوتعريفالنبوةمفهومعنهذا

تفصيل.إلىمحتاجالتىالدقبقةالمسانلمنباعتبارهاهناذكرهاعلىلانأتىالنبؤيدعىمن

.710،81،ص،صابقمرجع:لبرإيفارد.-1

ص.القاهرة.الدييةالئقافةمكتبة"آتاىحين.دتحتين:الحانرسندلالة:ميصونبنموص-2

.،51-،-.ص:الابقالمربع-3

http://kotob.has.it



YLL

:الآضالهوم-£

ثمعوببينسادتالتىالأديانمنكثيرلمأنالكتابهذافصولمنسبقنيمارأينالقد

اولفىاليهوديةالديانةانإلاوالخلودالبعثوبفكزالآخرةبالحياهامنتقدالقديمةالأمم

منالسبىقبلظهرواالذينالأ.لبيا.منهناكأنمنالرغبمعلىالعقيدةهذهتلتزملمعهدها

:فيقولالبعثعقيدةوجودعلىيؤكدهوثعفشلا.البعثعقيدةإلىواضحةإشاراتأشاروا

اليومفى"يومينبعديحيينا5فيجبرناضرب،فيسفيناأفترسهوAhالربإلىهلم!

التالية:العباؤتصادـننااثعياسفروفى(-2ا6:هوشع)،أماههننحيايتيمنأالثالث

91%"1)(:افميا)،الترابياصكانترنموااصتيقظوا.الجثثتقومأمواتك"صيا :.)Y

تبولإلىالقرماضطر"الدينتطورمنالأخيرةالاطوارففىللبعثإنكارهميم!تمرولم

)2(.الفارصالدينتأثيربفملوذلكالموتبعدوالحياةالأمواتتيامةعقيده

حديثناختامإلىوصلنامدنكون.اليهوديةالديانةنىالعقيدةطيعةإلىالإشاراتبهذه

الدراصة.هذهلطبيعةنظرمثكلالهامنللعديدتعرضنامدنكونأندون...الديانةهذهعن

.016عى،!اكقمربع:صنخيتمح!دد.-ا
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المسيحيةالديانة

متلمة:

ترتيبنىوهى.والإصلاموالمسيحيةاليهودـيةالثلاثالكبرىالدياناتإحدىالمسيحية

عددحيثمنديانةأكبرفهىمعتنقيهالعددبالن!بةأما.الدياناتهنهثانىتعدالنزول

.مر3بنعيسىأتباععلىالمسيحيةتسميةأطلقتوقد،بهايدينونالذمنالعالمصكان

مدينةفىمرةلأولعيسىلأتباعس!يحىتمبيروضع":كايرجوفلفيقول؟ذلككانممى

المسبحيونوكان(1Cالفترةعشرالحادىالإصحاحنىوردكماوذلك)صوريافىأنطحية

وثمبالمغلصةوالبقيةالصميمينإسرانيلبنىأننسهماعتبروااليهودـالذينمنكلهميومثذ

أنفهميعتبروالمفإنهمولذلكثالنواميسمعالموإيضاحوالنبوةالحكمةأوتىالذىالله

.1()،الأركانالوطيدةالموصيةللديانةمفسينوانماجديدرينأتباع

رهملليهوديةاهتدادإلاماهىالمسيحبةأنالأمرأولنىاليهرداعتقدالنحوهذاوعلى

نأمناليهودىالمراثمنورثوهماالاعتقادهذاإلىمادفعهمولعل.عليهاالقيمونوحدمم

اليهوديةالدينيةالعقيدهفىالراسخةالأصولأحدداودنسلمنيهودىمسيحظهورفكرة

أفكاراليهودىالوجداننىتزرعالتىالعنصرلةالمفاهيممنكاملءبناعنهاانبثقالتى

.الثعوبسانرعلىالعنصرىألاصتعلاء

مصطلحهوبهاخاصبمصطلحاليهودبةالدبنبةالعقبدةنىالفكؤهذهوتعرت

دلالتهيستمدالاصطلاحهذانطاقنىوالخلاص،الخلاصأوالمسيحانبةوسنى،"مشيحوت

والتىإسرانيلبنوبهامنىالتىالمتلاحقةوالهزاثمالعسكرلىالانكسارحالةمنالاصلية

الميلادةتبل586عامالبابلىوالبىالميلادتبل722عامالأثررىالسبىإلىبهمانتهت

نىالكاهلبالشتاتميلادية07عامالرومانىالعصرنىذروتهاإلىوصلتالتىالحالةوهى

دروبمنفيهانخرطواعصاعدلاعقائاالإلهبةالإرادهعلبهمفرضتهمما.الأرضأنحا.

الوثنيةمسارإلىالصحيحمسارهاعنبالعقيدةوالانحراتالدينىوالالهيارالأخلاقىالفسار

.بالربوالثعرك

.55ص.صابقمربع:كايرجوقف-ا
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بنوفيهاسقطالتىالدونيةوحالةالنقصمشاعرلتعولضإذنالمسيحانيةمفهوميأتى

فطهر.اليهوديةالمقدسةالكعبنطاقفىتدرلجىنحوعلىالمفهومهذابدألقد.إسراثيل

محددنشاتهبدايةنىفكان،.الأنبباأسفارفىخاصةالقدبمالعهدنصوصفىماظهرأول

إسرائيلبنىتمكنالتىالقتاليةالتدرةبصفاتيتميزبثرىيهودىبطلبمجيىءالاعتقادنى

على.هذا.)1(القديمالمئرقسعرببينعاضوهاالمىالعامةالفشلحالةمنالخروجمن

لليهرديةامتدادأنهاأساسعلىللصسيحيةتصورهم.اليهودعندالبدايةكانتالثكل

هنااعتقادـهمعلىاليهوفىوطل.المتعاليةالهزانممنيخلصهممقاتلكبطلللسيحوتصورهم

بالإضافه-بوكيهالاس!اذيرى!ل!ا-اسىخطوةباليهوديهخطتالمسيحيه"أنإلا...

يبتفيهالذىالدينىالتطورهذاعلىالأمثلةمنولعل.عليهارانممأتخليصهاتريدأنهاإلى

المسيحلسانعلى(521022/)متىالمحيلنى.جافقد،الأحكامفىمانراهالجديدالدين

فاتولأناوأما.الحكممستوجبيكونتتلومن،لإ-لقتل+للتدماتيلأئه!سعتم:توله

يكونرقالاخبهقالومن،الحكمصتوجببكونباطلأأخبهعلىغفبمنكلإنلكه

527)نفسهالإصحاحوفى،جهنمنارمتوجببكونأحمقباتالومن،المجعمسترجب

امرأةإلىينظرمنكلأنلكمفأتولأناوأما،لاتزنللقدماءتيلأنهسعتمقد"(28

الناموسلأنقضجئتأنىلاتطنوا"؟نفسهالإصحاحوفى،تلبهفىبهازنىفقدليتهيها

التطورهنا،إسرائيلبنى.أنبياتعنىالقدماءإلىوالإشارة"كملبلالقدماءالأنبياءأو

تميزهالتىالدينيةالنقلةمنهوالجديدالمسيحىالدينسعةهووالذىالأحكامنىنراهالذى

إصرانيلهبنىمنزلةإلالاتؤثرناليهودية.البث!رإلىالنظرةهو،هاممبدأنىاليهوديةعن

العهدفىواضخاؤلكيرىكصا،إصانيلبنىصعوىاللهإلىالنسبةيشوجبشعئاولاتعد

تتفقاجتماعيةبنظر-فيتميزالجديدالدينأما.التسابيحفىوخاصةالتلمودوفىالقديم

والذى،اليهوديةإليهتفتقركانتالذىالاتجا.وهو.والتسامحالحبإلىدعا،الحياةومنهج

)2(.،الجديدالدينميزاتأرضحمنكان

جديددينولأنهااليهودعندالأنانيةالأخلاقمنالكعيرتصححكىإذنالميحيةمىجا

الإسانية.الحياةنىناعليةأكرجديدهرؤيةللإشانيةطياتهفىيحملأنلابد

.18عى.طهىأير.والثرالاضارـللصحانة.اليهودىالميع:ناطمفى.د-1
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:السلامعلبهمريمكنعبسىالمسمح

ميلادلمليسنميلادهئواحيهاكلمنعجيبةشغصيةالمسيحالحيدشغصيهأنلاشك

يبشركاللهإنيامريمالملائكةتالتإذأ:تعالىقال.إعحافئاميلادلمكانولكنعاديا

الناسويكلمالمقرلينومنوالآخرهالدنياثىوجيفا.مريمابنعمسىالمسيحاصهمنهبكلمة

كذلكقال.بشريمسنىولمغلاملىيكونأنىربتالت.الصالحينومنوكهلاالمهدفى

ولعل(7،:،ه:عمران)اكل"نيكونكنلهيقولفإفاأمرلمقضإؤأءمايشايخلقالله

حفا؟المصيحوجدهل":دـيورانتيقولةالشكوكمنالعديدثمخصيتهحولأثارماذلك

هنأسطورة-وآمالها،وخيالها،البضريةأحزانوثمرهالمسيحيةمؤصسىحياةمصةأنأو

؟ومثراس.وديونشى،وأدنيس،وأتيس،وأوزهـص،كرثنابغرافاتضبيهةالأساطير

نفسه،،فولتير"لأفكارهمارتاعجماعةوهم،حولهوالملتفون!بولمببروك"كانلقد

فلنى"وجهر،الإطلاقعلىوجودلهلايكونقدالمسيحإنالخاصةمبالسهمفىيقولون

عامنىنضرهالذى"الإمبراطوركةخرانب"كتابهنىنفسهالشكبهذا،لأشاولا)(7

1917(1).

شخصيةالمسيحبأنونؤمنالشكوكهذهنرفضالعالمفىالمؤمنينوكانةنحنويالتاكيد

أبدلم.زلكنىلاسكحقيقية

ونص!اثهميلادهعنماؤا

يحددمتىالمحيلولكنمريمبنعيسالمسعحميلادتارلخحولالرواياتاختلفتلقد

فكانتالمسبحبسوعولادهأما"الأولالاصحاحفىنبقول،ومكانهوزمانهالميلادطبيعة

،القدسالروحهنحبلىوجدتيجتمعاأنتبلليوسفمخطولةأمهمريمكانتلما،هكذا

فىمتفكرهونيماولكن،سرلمتخليتهاأراديهرهاأني!ثأولمبارلمكانإزرجلهافيوسف

مريمتأخذأندـاودـلاتخفابنيوسفياتانلأحلمنىلهظهرقدالربم!إذا!مورهذه

لأنه.يسوعاعمهوتلكوابئافستلد،القد!الروحعنهونيهابحبلالذىلانامرأتبا

اذهو،القاثلبالنبىالربمنماقيليعملكىكانكلهوهذا،خطاياهممنضعبهيخلص

مفا.اللهتنسيرهالذىعمانونيلاصمهولدعونابئاوتلدضبلالعذراء

.202ص.11ب.صايقمربع:ديروانت-ا
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ح!ىيعرفهاولم.امرأتهواخذالربم!أمر.كمافعلالنوممنيوصفاستيقظنلصا

الحملطبيعةحد!النصهذاإنا-25(:8امتى)"يصوعاسمهودعا،البكرابنهاولدت

.الميلادوطريقة

أيامفىاليهوديةلحمبيتنىيسوعولدولما":يقولمتىإصيلمنالثانىوالإصحاح

ملكالمولورهوأينتانلين.أورشليمإلىمواجاقدالم!ثرقمنمجوسإذاالملكهيرودوس

النصهنافى2(و2:9متى)+لهلنسجدوأتيناالمصعرقفىلمحمهرأينافإننا.اليهود

الملك.،هيرودوس"عهدنىالميلادوتارلخ"لحمبيت"الميلادلمكان!دبد

أميلادهقصةعنالمؤرخونتالماؤأ

متىيحلد":ديورأنتبقول.الأناجيلماذكرتضوءفىالمسبحعنالمؤرخونضدث

قبلأى،اليهودبلاطعلىملكاهيرودومىفيهاكانالتىالأبامفىالمسبحمبلادولوقا

العحر.منالثلائينحوالى"كانإنهيسوععنيقوللوقاأنعلى.الميلادقبلالثالثالعام

.م92-28عامنىأى8تييريوس"حكممنعشرهالخاهةالسنةنىيوحناعمدهحين

.()1(ق.ما-2عامنىالمسيحميلادهيجعلوهذا

بالنطروذلكفيهولدالذىالعمرعندنتوقفالميلادتارلخحولالخلانية.الآراعنويعيدلم

فى+:لوقاإ!يلقىءجاالميلادأحداثوعن.المختلفةالأناجيلنىنصرصمنوردفيما

ذإجرىالأولاحم!صابوهذا،المسكونهكليك!عببأنأغ!طمىمنأمرصدرالأيامللك

مصعد.مدينتإلىواحدكلليكتعبواالجميعننمب،سوريةوالى،كبرينيوس"كان

لكوته"فمبيتتلسالتىداودمدينةإلىاليهوديةإلىالناصرةمنالجليلمنأيصايوصف

قتهناكهصاهـسينماحيلىوهىالمخطدلةامرأتمريممعليكتتب،وعشيرتهداودبيتمن

فىموضعلهصايكئلمإذ،المذودفىواضجعتوقمطت!هالبكرابنهافولدت.لتلدأبامها

.-7(2:1الوقا.المنزل

التالية:للاصبابعناصباوتئاكانالميلادوقتأننيرىالآباتهذهعلىهنرىمتىيعلق

ضاملةعامةمملكةكانتعندها.عزهاأرجفىالرابعةالمصلكةكانتأنوتتولدفقد-ا

عمدما،قيصرأوغطى"أيامنىولدققد.شقتهاالتىالثلاثالممالكمنأكمرجاممة

.212صو.11ص.صايقهرجع:دجمدانت-ا
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ذإ،بعدمنولاتبلمنإليهاتصللمجد!نسبحةءأرجاإلىالرومانبةالإعبراطورلةامتلت

عنهاوتيل،الأرضكلإمبراطورية"دـعيتحتى،إيطاليا"إلي،بارثيا"منامتدت

يرمئل.لهايخضعلمالعالمنىمتمدنجزءيوجدأنقلإز(ا)ع،المسكونةكل5أنها

الجزلة.لهاتدفع،الإمبراطورلةتلكنىولايةاليهودـيةأصبحتلماوولد-2

)1(.الإمبرا!دةفىعامسلامهنالككان-3

العامة.السياسيةوالبيثةفيهولدالذىالعصرطبيعةحنهذا

المسعح:ضتانعملبة

هنرىمتىيعلق.الناعوسحددهالذىاليومنىوذلك.الصبىخشأيامثصانيةتمتلما

:نيقولالحدثهناعلى

دليلأيعطىلكىللناموسوخضع...تبلهاالمسيحأنإلاأليمةعملية!لانتأنهامع-ا

.المبكرةطاعتعلى

المختوندخوليعنىكانالختانلان،أجنبىالمسيحأنانترضتالختانعمليةأنومع-2

قطعبعمليةعنهتزالالمختونأنتفترضكانتالختانعمليةأنومع"اللهمعالعهدفى

بل.الجسدضبهنىلايكونأنأرادلأنهللناموسخضوعأنهإلا،والأقذارالأوساخ،الفلفة

الخطية.جسدثبهوفىالحاطىءالجسدثفى

أنهإلا:3(5)علالناموسبكلملتزئانفسهجعلالختانبعملبةالميحأنومع-3

)2(.حرلمولدأنهمع.عبدصورةبتخذأنأرادلانهلهخفع

تبلالم!منتسمىكمايسصوعسسالصبىليغمنواأيامثمانيةتمتولما":لومايقول

.(21:)2البطننىبحبلأن

الطفل،هذاولادةبعدالثامناليومنى*:الايةهذهعلىمعلفافوردجورجالدكعوريقول

الوثنيينالامممنضعبهلإفرازعلامةلإبراهيماللهجعلهالذىالحتانفرضلهأجرى

+)2(.حولهم

.ص"السايقالمرجع-ا

.7،ص.المويارةتصربخة،المحسير:نرردجورجد.-2
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للهعكلل:!سوعالطفلركارة

ولما5:لوقابقول،البكرهوكانإذالهبكلإلىالطفلتدمبوفاأرلعينالع!رمنبلغلما

مكوبهوكما.للربليقدموهأوشليمإلىبهصعدراموسىشرلعةحسبتطهيرهاأيامتمت

قيلكماذبيحةبقدحواولكى"للربقدرسئابدعىرحمفاتحذكركلإن"الربناموسنى

.26(-2:22لوتاا،حمامفرخىأويمامزوج،الربناموسفى

لحم:كيتأطفالوملهحةهيرودوس

،ءالسمافىلمجمهظهرs.iJIالمولودالطفللمثاهدهلحمبيتبزيازالمجوصمنجصاعةتام

بيتأطفالبميعبقتلوأمرفاغتاظ.إليهيعودوالمأنهمإلاعودتهمينتظرهيرودوسوكان

واحدلممكونأنلابدسصوعالصبىأنلاع!مادهدونفماسن!نابنمنلهاالمجاورهوالبلادلحم

منهم.

مصر:إلىالنبارهـموصعفامهمعالمسيحرسلة

اليد-النجاريوسفاصطحبالطفلحياةعلىوحفاظاوظلصههيرودوصبطشمنفرارلم

والطمانينة.الأمانحيثمصرإلىووليدهامريم

على"مصرنىالمسيحيةتاريخخلاصة"كتابنىوردفقد.الرحلةهذهسيرخطوعن

طرصقعنمصرمواجاوالصبى.والعذرايوصفأنعلىتقريباالباحعوناتفق+:التالىالنحو

الزتافيق(بجواربسطةتل)بطامدينةإلىومنهاالفرماجهةمنودخلوها،ءسيناءصحزا

الفرلىنرعهإلىغرئاسائرينوظلوااصسنودعندالضرتىالنيلنرعفعبرواغرلاواتجهوا

ثم،الأشمونينبمدينةفنزلواالقبلىالوجهإلىسارواهناكومن،النطرونبوادىومروافعبروه

.الانالمحرقديريوجدحيثوهبطوا(ميرالآن)ميرةتريةنإلى.القوصيةإلىمفوا

تم:لهوتال،حلمنىليوسفالربملاكظهر.الأرجحعلىأشهربضعةبهأقامواهـلعدما

.ماتتدالصبىنفسيطلبكانالذىهيرودوسلأن،اليهوديةإلىوعدوأمهالصبىخذ

لهملايزاللليهودحىبهاوكانالقديمةمصرالآن)بابليونءواجاحتىشمالاوانحدروافقاموا

بكنيسةالمعرونة)سرجيوسالقديسكب!ةبهالذىالموضعفىونزلوا(اليومحتىآثاربه

كانهيكلبهاولهمباليهودعامرةمدينةهذه.وكانت.ثسىعينإلىوكادروها(صرجةأبى

شجرالآنتوجدحيثموضعهاإنيقالبثجرةيستظلونفأقاموا."أونياص"بهيكليعرف
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محافظةطريقعنإسراثيلأرضإلىانطلقواهناكومن.بالمطريةالعنراهبشجرةمعروفة

)1(.+جاساكماءنالصحرااثرتية

:النلاسةنىالم!بحصباة

السادسةصنفىالتحقتدولعلهالناصزفىهـوسفمريمأمهمعيحوعالصبىآتام

الأولادـإلزامئا،تعليمجعلالذى،الدينلقانونمراعاة،اليهودأولادكصانربالمدرصة

أعباءمحمللأنهاللراصةيواصلولمالمدأرس)2(فىالأولادلجمهورسرئحايسوعفاصبح

رزقه،ليكبالنجاؤحرفةيومئايمارسأنعليهكان+صنهحداثةفىيزللموهو!لثيز

والخضوع،الفقيرهبحالتهالقناعةوتعلم،،مر3ابنالنجار"لقبعليهاليهووأطلئحتى

به،يؤمنوالمأخوتهأناتمائااعتياديةكانتحياتهأناستنتاجنايؤ!لدرمما.صئامنهلعبر

)13."المجاورةالبلادفىيمتدلمصيتأنكما

بحسنإلاغيرهعنلايتمبزطبيعىنحوعلىالناصرنىال!لامعليهالمصيححياةوصارت

.وترعاهاللهعنابةصيطهالطبعوصوهالحلق

افقيقةاعنالباحثصفاتعليهتبدوكانتعمرهمنعشرةالثانيةفىكانعندمار

انفصس.المقدسبيتإلىSلداIوصحبهوعندما،وعقلهتفكيرهعلىالمعتمدبنفحهالمتقل

علىمصرلمالقوىالثابعقلهو!لان،البهودىالمعبدفىالرجعيينالرمانيينمعجدالفى

العاندةالرنقةمعبطنانهوهحاأبوا.رجعوقد.القديمةالعدبذالرراياتمنالعقبةاستغلاص

والناس.يجادلهمالمعلينبينالهيكلفىأيامثلايةبعدفوجدا..رجعايومميرةوبعد

نطلبكوكناأبوكذاهوأهكذابنافعلتISU:أمهلهوقالت.وأجوصتهلأصثلتهيدثون

أبى؟عنبالسؤالاثتفلأنلابدأننىتعلصانألا،تطلبانىلماذا:لهعافقال"معنبين

يذعناأنمتعودينكاناولكنهماأرادـ،مابفهماولم،ناضىءشابمنغريبةكلماتوكانت

)د(.+مابقولبكلتحتفظأمهكانتلرقاإنجيلنىوكما"يجادلاهفلمله

.32عى،6991ضةمصرفىالميةتاهـصخضلاصة:القبطىاتهـمخلجنة-1

.95ص.صايقمربع:نوردجررج.د-2

.16ص.الايقالمربع-3

.101ص.ساكقمربع:ضليىالجيلعدد.-،
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يالايةصإلىعمر.منعصعزالثانيةعنالميحعنذكراىمنالمقدسالكتابيخلو

يسوعجا.حينئذ+:متىيقوليعمدهأنيوحنامنليطلبالأردنئهرإلىذهبحينالثلالين

اعتمدأنمحتاجأناقاثلامنعهيوحناولكن،منهليعتمديوحناإلىالأردنإلىالجليلمن

ير.!للتكملأنبنايليىهكنالأتهالآناسح:لهوقاليسوعنأجاب،إلىتأتىوأنتمنك

مرأىلهاتفتحتقدالسموات!اذا.ءالمامنللوقتصعديسوعاعتمدفلما،لهسمححينئذ

الذىالحبيبابنىهوهنامانلاال!سواتمنوصوت،عليهواتئاحمامةمثلنازلأاللهروح

.(-17ا:33معى).صررتبه

بقوله:ذلكعلىباركلىوليميجيب؟يوحنامنليعتمديسوعزهب1511

البيتفىالبس!يطةالواجباتبامانةبععل5عاثلائينمدهالناصرهنىيوعظل-ا

بضعوريحصوكان.انتظارهفىعالماأنيعلمكانالوتتزلكوطبلة-النباردكانونى

يسوعانتطرومد.البدايةاختيارحكمةعلىيعوقفمثروعأىولمجاحاالمتظربعملهيدمتزا

.هجامدالوتتأنأدرك،المبداننىبظهربوحنارأىوعندما،الصفرصاعةإلى

لماليهودىأنوهو.وحيوىبيطواحدسببهناكأكذلكالامرهذاكانولمازا-2

الدخلاءعلىيطبقونهاكانلكنهمالمعصوديةيعرنوناليهودكان.أبد!يعمدأنيقبلبكن

النىالدخيلأننطرهمنىطبيعئاكانوقد،أخرىأدبانمنالبهودبةبدخلونالذبننقط

أبناءمنواحئاأنأبئايقيليكنلماليهودىلكن.المعصوديةإلىيحتاجالخطيةأفسدته

عنالمتفصلينللغطاةالمعصوديةكانت،الممصوديةإلىيحتاج،المختارالشعبمن،إبراهيم

يوحناإلىاليهودمن!لثيرلنخررجكانلذلك.كذلكأنهلايعتقدىاليهودلكن،الله

تبل.هنيحدثولم،هاهاتاريخئاحدثاهنهليعتصدوا

هـصحاجتهم.بخطاماهميحونالناسوجدإذ،يرعاختارهاالتىالبدابةنقطةهنهكانت

عنيبحثونالذينبالناسنف!هرلط،سوديتوفى...تبلمنيشعروالمكمااللهإلى

.)1(ليخلصهم.جاالذينالناسذلكفىليمثلبرحنامنبعمدأنأرادلقد،الله

اتأليفهار.نارسنانح!اثعىتربمةاب"شإنجيل5الجدبدالمهدننبر:كاركلىوبم-ا

.6،565ص.الأستنيةللكنيةوالثر
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مانلا:فارسفايزالقسالمعربهـمضيف

لماذا،الآن"الكلحةبهذهلنهتم...الآناسعيسوعلهقال-ا

يعرتلمأنهمع،الخطيةجسدشبهأخذإزا!تضاعحالةفى!دانيسوع!نذلك-أ

لأجلنا.خطبةصارخطية

الناصليملناللهاستخدمهاالتىالأدأةكانتالوتتذلكنىيوحناسوديةلأن-ب

لله.نفوصمتكرشفيها

زلكبعدليبدأالجمهورأماميسوعفيهاظهرالتىالأولىالفرصةكانتيةالمعمولأن-ص

العلنبةهخدمته

بر"كلنكملأنبنايليقهكذالأنه.فهوللصعموديةيسوعأوردهالذىالسببأما-2

،الناموسبريكملأنعليهكانوقدالناموسضتمولودلم5جاكإنسانالميحلأنزلك

البشر.عنوفافئا

بعترنونءالمامنصاعدرنوهمالناس!لان-ءالماعنللوتتصعدي!وعاعتصدلما-3

.ءالمامنحايأصعدلذلكبهايعترتخطايالهيكنلميوعلكنبخطاياهم

منللحظةالجلدءوراظهرباهرلمنورلمإنالبعضتال-لهالسمواتانفتحتثم-،

نىالم!يحلعثجعهذا!لانوتد.النبوم5ماورارأىيوعإنالآخرالبعضوتال.الزعان

بابتقفلالحطيةلأنرسالتهوسماعاتباعهعلىالب!ثرولتشجيع،الجهارلةخدمتبد.

)9(.+لنا.السماتفتحبالمسيحولكنأمامناالسصاء

:السلامعلبهالمشحلهاكعرض!النىالنلاتالبارب

وإعلاندعوتهبدايةمعالمسيحالسيدلهاتعرضثلاثتجاربعنالمقدسالكتابيحدثتا

رسالته.

ليجربالروحمنالبريةإلىيسوعأصعدثم.متىيترلةالجوع!مه:الأولىالت!ول

له:وقالالمجربإليهفتقدم،أخيرلمجاعليلةوأرسل!نهارلمأرلعينصامفبعدما.إبليسمن

.65،66صيهاثى.الادقالمربع-؟
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يحياوحدهيالخبزليسمكتوب+فاجاب"خبزلمالهجار-هذهتصيرأننقلاللهابنكنتإن

.(،-ا:4متى)+اللهفممنتخرجكلصةبكلبل،الإنان

المقدمة.المدينةإلىإبليسأخذهثم":متىيقول:الطهوربك!كه:الثانعهال!بركه

لاته،أسفلإلىنفسكفاطرحاللهابنكنتإن:دوقال"الهيكلجناحعلىوأوقفه

مال،+رجلكبحجرلاتصدملكىبحملونكأياديهمنعلى.بكملايكعهيوصىأنهمكتوب

.(7-5:،متى).إلهكالربلا!ربأيصأمكموب+:يسوعله

عالجبلإلىإبليسأيضثاأخنهثم!:متىيقول:االلها!رلةكردة:الئالئةالتب!كة

وجدتخررتإنجميعهاهذهأعطيك":لهوقال،ومجدهاالعالمممالكجميعوأراه5جد!

ثم.+تمبدوحدهوإياهت!جدإلهكللربه.صكتوبلأفه.ياشيطانإذهبا"يسوعتال*لى

نأوتبل.(99-8:،متى)+تخدمهفصارتهتجاتدملاككةوإؤا.إبلشىتركه

حكم!ها؟وماالتجاربهذهصرهاالزالعلىلمجيب.التجاربهذهمنتجرلةكلعندنمف

خدمتهعلىالاستعدادصنىءبانتهاالمصيعأضرت15:زلكفىفرردجورجالدكتوريقول

نيصارع"المغلصليكونأهلعةلبثبتالتجريةأتوننىأولأيمرأنعليهلكن،اخهارية

عص!جنةفىاللهتاللما،للبثرأعطيتالتىالنبواتأوللتتمهـلقهرهالث!رتواتتاند

إبليس!رأنفعليه(3:15تكوش)الحيةرأسصيحقالمرأةنسلإنولينا!لأبرشا

،لمببارالخصبممدلمالرح!دالنوزبابلفيرهيفتحلكى،بعديريقهرهلمالذلىتىالعامتا

الذىالقدس،لروحولقر،المحيح3باإلألاتكونالمهلكةمخالبهمنيسلممنكلغلبة!ذ

بالنصر.كللهثمالتجرلةبريةإلىأصعده

مرتفعجبلكلهوراأن:منها...التىالآرضيةلقرانىثطيكالإنانكابنالمسيحخضع

فىوابتهاجهالمسيحنارتفاع،يضارعهانزعاجعظيمابتهاجكلهـلمد.منخفضعاوادئا

المقدسالتارلخهـشبثنا،التجىلةبريةنىوانزعاجهباتضاعهصرسفاأبدلا،بالأمسمعموديته

انتغارمعالساقطأذىيتضاعفويذلك،ليسقطهالإنسانارتفاعزمنيترتبالشيطانبأن

إبلبسلأن...ألاسخريوطىهـلهوذاولطرسوإبلباموصذلكعلىشاهدلمكفاناأسقطهالذى

سنة.أرسينعناهالميعادـبعدأرضدخولحرمتهالتىالغضبخطيةفى)1(موصىأسقط

.ا+ببا.كليحتنؤمنفحن-1
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:1العددـ2)الفانقةعظمتهأوجبلوغهعندذلكوكان"الطويلةحياتهأمائىنيلوافقدت

02:13و13 - A)علىأوثانهاو!لهنةوملكهاالمملكةعلىالباهرانتصاؤنالهـايليا

إلىمخذولأفهرب،الياسخطيةفىإكليسرهاهإلايوممنأكمرعليهيمرولم"الكرعلجيل

9-9(2:و.،.03-:اAاملوك)لنفسهالموتوطلبمامورشهمحلعنبعيئاسيناءا!بة

نىالروحىالعدوأسقطهفحالا،بليغبكللاميموعمدحهعندماالسماهإلىارتفعهـمطرس

عملهيفسدأنمحاولأ،الصليبطريقمنليمنعهالمسيحينمهزوجعله5الكلبرياءخطية

ياشيطاناعنىاؤهب+:لهتانلابهغيرهيعامللمتعنيئاالمصيحعنفهلذلك،الحلاصى

تمتعهسنىاضكطلماالاص!خريوطىهـدهوزا(-1323؟16متى)+لىععثزأنت

هذاأسقطه،ونصفاصنينثلاثللسيحالدانمةبمرافقتالروحيةلترميتهالمشازةبالوصائل

إلىاسمهجعلتالعىالمصيقةالهوةفىأغرتالذىالفاحثىالطمعخطينهفىالمقتدرالمبرب

(02-اه:9أعمال)البنيئةالنيعةوافانة"البر.مةالفانقةالقلبمصاوةمثالالزمانآخر

لبنىإبليصىعد)وةيوضحبيانذلكفىإنالميح)1(معالخطةهندالطاغىإبلشاتخذومد

.،35:فاطر"،عدوافاتخذوهعدولكمالئطانإن!القرآنفىتعالىيقولالثر

:العلاثالتباربعنأعا

:نبقولفوردجررجالدكتورعليهايعلقالجوعمحربة:الأولالتجرمة

المجربفاغتنم،البرصةفىقضاهاالتىليلةأرسينعدةشيئاأكلمدالمسيحيكنلم.

عرضئاأمرلمهذاالمسيحصومكان،قولةتجاربثلاثفىقواهليفرغالجدىإعياثفرصة

عنالتفتيشعنمضفوللأنه:وثانئا،طعائابصهولةلهلاتقدمالبرسةلأن:أولأ.طبيمئا

الذىالإلهىالروحبإرثادإلاالبريةيتركأنولايرضى،الروحيةالأمورإلىبانصرانهالطعام

الطويلة.المدةهذهنهايةعندإلابالجوعكيرلمصثعرفلم.إليهاأصعده

للتجرلةزاتتدمأنهوللعالملمجرلهأعلنفقد"مكتوب"الأولىالمسيحإجابةكانتولما

،الكتابلأتوالالبثرصانرنظيروكخاضعوالطاعةالقانرنتحتكثربل.سلطان!لصاحبلا

الدين.أمورنىالحقيقىالمرجعهاهوالكتابأتوالعلىباستنادهأطهرؤاتهالوتتوفى

.83عى.صايقمربع:نرردبررج.د-1
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لكه"اللهاينعلىتفلبإن!لثيرلميزيدانتخارهلأن.اللهابنالمسيحبانالمجربتم!ك

المسيحفاصلح"يبربأنولايمكن"خبزلمولايثللايبوعاللهابنأننسىالفائقزكائهرغم

كثيرلمالمسيحيهتملم.الإنسانكابنبل،اللهكاينلا.يقاكلهأنهلهأوضحلماإبليسوهم

منأملاللهكاينالإيطفىؤاتهإلىي!ئيرفبينما،اللهابنأنهالناصبتذكيرحياتهكلفى

.الإنساناثنكونهإلىمرةخسيننحويشير"مراتعشر

زاته.بضمةأولأا!هتمامعلىالمسيحيفرىأنأيضئاالتبربةهذهنىالمجربتصدوقد

يعطللأنه،لهعطيضابخاخاةلكيعد،الئغصيةلمنفعتهالأولىمعجزتهيفعلأنأتنعهفإن

هدتجعلالمصيحلكن"لذواتهميعثونالذينمنالميعيصيرأن"المفلصالمسيحعمل

أعدانه.حتى.للآخرينخدمةتهممجزاكل

المبربأراد.ومصلحكصغلصالناسبينالمسيحبعمليتعلقمعنىالتج!لةلهذهإنثم

كعيرونمينضم،الناسعامةلمزاجمراعاه"الروحيةعلىالجسديةالأهورتقديمعلىيفرسهأن

عبدأهلأن"الحبلةهذهالمصيحفيفض،صربفاالظاهرنىلمحاحههـلكون،السببلهذاإلبه

علمهـلجواب.(6:27يوحنا)،الأبديةللحباةالباقىآللطعابلالباندللطعاملاأعملوا!

الحميمىالإحساسوأن،الأجادخدمةعلىتمدمالارواحخدمةأنوزمانمكانكلنىالبر

يصيرأنأولأبهيقصدالفانىالجعمإلىالإحمانوأن،الأجسادقبلالنفوسماينفعهو

)9(.،الخالدةالنفسإلىللإحسانووسبلةمقدمة

النحو:هذاعلىالثلاثللتباربالروحيةالدروسمنالكثيرنستغلصأنونستطيع

!ممله:المسبحوميام!و!ناعلىالقيض

أحداثآخركانأنهيمتقدأليملحادثيوحناتعرضقليلبوتتالمسيحتعصيدتمأنبعد

يوحنا،بسبنالجليلفى(إلارءالمدنصاحب)أنتباصهيرودوسأمر"حيثحياتهأيام

وتونج،ونجتهطلئ+صههيرودوسانتقادهويوحناعلىالقبضسببإنالأناجيلوتقول

القبضصببإنفيقوليوصفوسأما،ال!ثقيقغيرأخيهلفليبزرجةلاتزالوهىهيرودياس

الملاملليثيرالدينىالإصلاحبصعاريستتريوحنايكونأنهيرودـوسخوتهوعليه

.)2(،البلادنىالسياسبة

.AA,58صي.الايقلمرجعا-ا

.2160217عى.ط!قمربع:ديورانت-2
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نىهـيضطبالمعمدانبعملالتوعلىقام.هيرودوسليدأسلمقديوحناياني!وعصعلما

فىيعلمكان"وإنه،الجليلإلىعاد"إنهلوماويقول.اللهبملكوتمبثرلمالناس

يقوموهوالمثالىالشابذلكعنأذهاننافىمطبوعةصورلديناوليست...،عجامعهم

إشعيا:سفرمننقرةلهمولختال!،الناصؤفىالمجتمعينعلىالمقدسالكتابمةمرافىبلرره

القلب،منكسرىأرسلنبم-لأعصب"المساكينلأكئرمسحنىالربلأنعلىالربروح-

نىالمنصحقينوأرسل،.ئالبصروالعمى..بالإطلاقوللصاسورينابالعتئللمسبيينلأنادى

لهميقولفابتدأ،إليهشاضةعيونهمكانتالمجمعفىالذينوضيع.لوماهـلضيف+الهرية

كلماتمنوبتعجبونبشهدونالجصبعوكان"مساممكمفىالمكتوبهذاتمقداليومإنه

زعيمعنيبحثون!لانواأتباعهوأنقتلقديوحناأنعرتولما،"نيهمنالحارجةالنعمة

الترىإلىوحيطةحذرفىأولأوأرتد،خطرمنبستتبعهوماالعبهيوعصملجديد

نىجرأةأعطميوم!للنىأصبحثم،السياصالجدلالدوامعلىيتبنبوصارالهادئة

بينمنمامبوحناهوأنهاتباعهبعضكلنحتى،والنجاة،وا!ممان"التوصةإبحبلإعلاثه

)1(.+الموتى

الروحيهأهدافهاوتحددجهارلمنفسهاعنلعلنمر3بنعيسىالمسيحرصالهبدأ!هنامن

.ل!ضوحبجلاه

*مله:بضتارالمح

صبدابيتمنهـصوحناأندراوسطانعينالمسيحخلفسارواالذينالتلاميذأواللمنكان

وتدسعانباخيهأندراوسأتىثم.شيئايقولاأندون.الاحترامبكلفور!المصيحتبعا

منأولهوهؤلاء-نبلبساسمهرابفاتلصيذ!إليهموانضمبطرسفساهجديا!اسامنحه

فهم:عشرالإثنىتلاميذهعنأما،تلاميذدعاهم

-،.يوحناأخوقررىبنالكبيريعقوب-03اندراوس-2،)سمعان(بطرس-ا

بنالصفيريعقوب-9،توما-8،متى-7،برثولماوس-6،فيلبس-05موحنا

ومد...متياس-21،الصفيريعقوبأخويهوؤا-011القانوىسمافي-01،حلفا

الجديد.بالعهدلييث!رواالعالمأنحاءإلىالمسيعالصيدأرطهم

.58،88ص"الايقالمربع-؟
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والحباثبالمعجزاتمنالكميرالمسبحالسيديدعلىجرتلقد:المسعحالصعدمعبزات

الروحيةبعئتهعنجزئاكانتالمسيحعحاثبإن.الكتابأحديقول!أحدلاينكرهاالتى

يشفىأنالفريذثصغصيتإلىبالنطرلهالطببعىمنكانفقد"عليهابراهينلامجرد

التطرتلنالايبوزولكنه،الجياعبحوعهـشبع.الطبيعةعناصرعلىهـسيطر،الأمراض

منكثيرلمأن:وهىالأخرىالنالريةأهميةتقليلحدإلىالنظرلةهذهأهميةتعظيمنى

وقد.'"+الدعؤصحةعلىالبرهانكانمنهاالقصدأنأو،بيانيةغايةلهاكانتالعجاثب

ذإ1،الماثذ!رةفىتمالىمولهفىالسلامعليهالم!يحمعجزاتمنالعديدالقرآنؤكر

تكلم،القدصبروحأيدتكإذوالدتكوعلىعليكنعمتىازكرمرلمابنياعيسىاللهتال

الطينمنتغلقواز.والإلمحيلوالموراةوالحكمةالكابعلشكوإذ.وكهلأالمهدنىالناس

تخرجواذ،بإؤنىوالأيرصاكمهوتيرئ.بإذئىطيرلمنتكوننيهافتنفخبإزئىالطيركهيثة

هداإنمنهمكفرواالذينفمالبالبينا!جث!همإذععكإسراثيلبنىكفنص!از.بإذنىالمويى

بانناواضهدآمناتالواويرصولىبىآمنواأنالحواهـفيإلىأوحيتراز.مبينسحرإلا

،.,011111:المانده"سلصون

علبنابنزلأنريكيصتطيعهل:هربمبنباعبسىالهواركونتالإز،:تعالىوتال

ملوبناوتطشنمنهانثلأننريدقالوا.مؤمنينكنتمإناللهاتقواتالالسصاهمنماندة

أنزلرشااللهممريمبنعيسىتال،الضهدينمنعليهالناونكونصدتتناقدأنونعلم

تال.الرازمينخيروأنتوارزمنامنكوآيةوآخرنالأولناعيا!تكونءالسمامنماندبعلينا

العالمين"منأحد!أعذبهلاعذائاأعذبفإنىمنكمبعدبكفرفمنعلبكممنزلهاإنىالله

.،511-211:الماثلة"

نإبيوتكمفىوماتطخرونتثلونبماوأنبنكمء-..أ:عمرانا!سورةفىتعالىوقوله

.،9،:دهـانآ!"مؤمنينكن!مإنلكملآيهذلكنى

الجديد:الي

التاريخية،الاسفارعلىيثتملوهوالمقدسالكتابمنالثانىالقسمالجديدالعهديمثل

وأسارخبرمفاهامعردةيونانيةكلمةإصيلوكلمة.الرسلأعمالوسافرالأرممةالأناجيل

.بثاز

-2،ص.صايقمربع:صيلسكبلالتى-9
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هى:الأرسةالأثاببل:أولأ

سبل:سبكلالفسبفول:مصإ!ملالأول

الاعتقادكانالعصورأمدمومناالمسيحتلاميذأحد،متى"باسمالإبيليس+

إ!يلاكمب،متى"أنالأولينالكنيسةهآبابعضمالطقد.كاتبههو،متى"بانعائا

علماءمنو!لميرون،بالآراميةاليومنسميهاالتىالعاميةاللهجةأوالعبرانيةاللفةفى

،"بسوع"أتوالمنمجموعةكانالأصلفى"معى+كصبهماأنبعتقدونالحاضرالعصر

مرذلى.إلمحيلمنمنقولةفقراتبعضإليهاوأضيفاليوئانيةإلىالمضوعةهنهترجتومد

رببلافهوأبدبنابينهو!لحاالإصيلأما،المبرانىالاصلكتابةتاريخنىالجزمولايمكن

،06سنةبينتارلخهءالعلصابعضحددوقد.مرقسكتابةزمانيلىزماننىكتبقد

)1(.م."08و07سنةبينغيرهمروضعه.م7.وصنة

وهذه،مرقصى"أوردهمماعددلم852يعيدوأنهعددـلم6809،متى"إلمحيليحترى

بهتتميزماوأهم.يوعحياةنىالأحداثبروايةتختص"مرقس"عنالماخوذهالأعداد

باركلى:وليميقولكما،متى"بثمارة

خاصة.بالبهودمتىيهتم-ا

ورصالعها.الكنييةبموضرعيهتم-2

المسيح.رسالةبتعليمأىبالتعليميهتم-3

)2(.الملكيسوعنكرةهىالبثاؤهذهعلىالمسيطرةالفكرة-5

فصولخمسةنىتندرجإصحاخاوعشرونشانيةالإلمحيلهذاونى!:سيلشكلومقول

:كبار

بمولدهتختصأموروسضوداودإبراهيممنالمسيحتللتارلخيتضمن:الأولالفصل

.2،صاوطفولته

علانيةوشروعهوتجربتالمسيحواعتصادالمممدانيوحناخبرعلىي!ثتمل:الثانىالفصل

.،،3صخلمتهفى

ص.صابقمرجع:شلصيكلالتى-1

.1017،ص:صابقمربع:كارك!وليم-2

http://kotob.has.it



026

.79-5ص!ليهوقتإلىوعجاثبهالمسيحبتعاليمالاخباريتف!ن:العالثالفصل

مامبلإلىجمليهيوممنذالعديد-ومعجزاتهالمسيحمغاطباتيتضمن:اءالراالفصل

.25-18صبيومينصلبه

.YA-26صميامتهثموموتهالمسيحآلامزكر:ا!امسالفصل

مرقس:إ!يل:الثانى

متى،"منكلمنهاستقىإذالموجودةالأناجيلأقدممنالإلمجيلهذاأنالبعضيعتقد

.الأحداثمنالكير،لوماو!

مرقس،"المديسأنهوجئاالأتدمونيؤكدهالذىالصمليدإن+:داودمرقىالدسيقول

عاأيد،بطرص"القديسوأن.،بطرس"القديصإرضادتجت.الإصيلهناتبكاهو

-بطرسيل!انوالناطقبطرصتلصيذ-،مرقى"إن.الأولينالمؤرخينأحدتال،كت!به

كمتىعثرالاثنىبينمنليس،مرقص"كان!ان.ضفوئابطرسبكرزماكتابةدون

القديىهـلقول.تانونبتهعدمعلىدليلأو!يعتبر،إلمحيلهشانمنلايقللهن!فإن،هـلوحنا

بالإلمحيلكرزمنأولو!لان.مصرإلىذهبالإلمجيلهذاكتابةبعد8مرتى"إن،جيروم!

قالومد"السيرهقداسةفىالأعلىالمثللهاكان.كنيسةهناكأصسحيث"الاسكندرسةفى

أتباع!للفىأثرتمدومهأنحتى،أس!هاالتىالكنيسةوبحياتهبتعاليمهفينإنه+أحدم

)1(.الميح

فىتندرجإصحاضاعرصتةوفيه07و06صنةبينكتبالإصيلهناأنالبعضيرى

هى؟كبارفصولثلاثة

\:اصوتجربتهالمصيحعمادوخبر.المعمدانيوحناخدمةخبريتفصن:الأولالفصل

-13.

فمارتهإلىعلاسية!دمتهفىشروعهمنوعجانبهالمسيحتعاليميتض!ن:الثانىالفصل

.01ص-I،:اصالأخيرالفصحفىأورضليم

والحكمهناكومغاطباته،وأهثالهأورضليمإلىالميحدخولخبربتض!ن:الثالثالفمل

الإيحيلهذامنالقديةالن!خبعض...16-11صرسلهوإرعالهوميامتهوموته.عليه

.6عى.9بمرمىإنجبل؟راورمرميالتى1-
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0%2مر)المعرونةخاتمفعنتخملفخاقةلها - 91 : N)جعلوهذا،منهاوأتصر

الأضيرةايةعشزالإثنتىوأن،بميدزمنمنفقدتالأصليةخاقتهأنيستنتبونكممرين

.+)1(المفقودةالقطعةمحللتحليعدئذأضيفت

لولا:إ!هل:الكالث

كانإنهبعضهمهـلقولومارسهالطبدرس(1،:،كو)+الحبيبالطبيبلوقا.

مرلم.للعذراهصورةر3وأنه،رسائا

بينيممبأنهجمرتأدنالعلماءفبعض"بالضبط،لوتا"إلمجيلعمابزمنمحديدلايمكن

التاريخ.زلكبعدكتبأنهغيرهمهـلرى.م07-6-صعه

كتبهاالتىالأموربمينهساهدأنهلايدصوهو،عثرالاثنىالرصلمنيكنلملوقاإن

ص)للكلمةوخدائامعاينينكانواالذينمنوتدقيقباجتهادماكبهكلجحبانهصرحبل

مادتهعلىللحصعولكبيرهعنايةبذلأنه(،-1:1ص)لنايوضحولكنه(،-1:9

بهم.يوثقعيانضهودمن

تاهـ!غها،إلىبالنظرالحوادثذكرترتيبأهملماكثيرملوقاأنالمفصرونلاحظوقد

نأوكلب.الخارجعةالزمانأحوالعلامةمنأ!لثرالداخلمةالمعنويةالعلامةترتيبهافىواعتير

ونى..المدنإحدىنىوكان...مثلأكقولهالوتتلاتعينضانمةبعباراتأخبارهيستأنف

...مريةدخلصانرونهووفيصا...انفرادعلىصلىهووفيما...سفينةدخلالأيامأحد

غبرإنجيلهموادنصفأنلإبحيلهالموادجمعفىلوتااجتهادعلىيبرهنومما...جرارهلم

كصثل:الأمثالمنالكثيرلناحفظالذىالرحيدةالم!تندفهى.آخرمكانفىموجودة

نىإلالهالازكرأيفاالعجانبولعض...كثيروسواهماالثاطروالابنالصالحالامرى

021(.لوتا

وطرلفمؤدبأطولهوأنجا!دميقةالكابةفىطريقتهأنهـللاحظ.:هنرىمتىهـلقول

أصسجد!راقيونانىباعلوبكتبأنهأيضئايلاحظكما،جلىواضحفهرذلكومع.ومام

)3(."آخرإنجيلأىأسلوبمن

.223عى.صاكقمربع:جلجكل-ا

.225ص.الا!قالمربع-2

.6ص.صاكق:مربعفرىمتى-3
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:كبارفصولارلعةنىتنحصرإصحاخاوعث!رونأرلعةالإ!يلهذاونى

إلىالأمرأولمنوتارلخهماوالمسيحالمعمدانيوحناميلادزكريتضمن:الأولالئصل

.3-1ص،المفلصاعتماد

إلىصنواتثلاثخدمتهمدهنىالكثيرةوعجائبهالميحتعاليميمفمن:المائىالفصل

.9-،صالأخبرالفصحكلالبهوديةإلىذهبأن

سلمهأنإلىوأورث!ليماليهوديةنىوأفعالهوأمثالهيوعتعاليميتضمن:الثاكالفط

.21-01صيهوزا

.،2-22صوصعودـهوقيامتوموتهالمسيحآلامأخباريتضمن:اءالراالفمل

!و!نا:إكعل:اءالرا

بينسفرأثمنهى،المسيحيينمنللكثيرينبالنبهيرحناصارة":باركلىوليميقول

ركلا.العقليغذىالذىالسنرفهر.الجدبدالعهدأمداسأمدسهىبل،الإبخبلأسفار

سرلعة،سطحيةبصورةولوحتى.البث!ارةلهذهوالدارس..النذ!إليهوتستريح"القلب

تلكأوردتهممالاتوردـالكثيرفهى"الأولىالثلاثالبثانرعنتباينهايكعشفأنيستطيع

التباربعنضيئاولاتذكر،ولاسوديته،الم!يحميلادعنلاتتحدثإنها،الشانر

ولاحارثة،جضيحانىولاالأخيرهالعشاعنأبصالاتتحدثوهى،البريةنىالثلاث

ورمما.الضرلرةوالأرواح،الث!ياطينإخراجمعجزاتإلىواحدةبكلصةولاتشير.الصعود

منبوهرئاجانئاتكونالتىوقصصه،المسيحأمثالمنث!يئافيهالانقرأأننا.ائكلأغرب

يوحنابهاقدمالتىالمفايزالصورة.أيصاللفرابةتلموالتىالأمورومن.الأولىالثانر

بعضيكتشفأنالطحىللقارىءالمجاليعطىمما.وخدتالمسيححياهعنالحقانقبعض

.1(!)الظاهردةالمنامضات

هى:كبارفصولخمةنىلندرجإصحاخاودثرونواحدالإبخيلهذاوفى

!ثروعهبعدالمسيحوأفعالالمعحدانيوحناأمورمنضتىأمورذكريتضمن:الأولالفط

.اص.!لمتهفى

.7009ص.يقطمربع:كارك!وليم-ا
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أورشليمنىالأخيرظهرؤإلىالعديدهوأعمالهالمسيحأتواليتضمن:الئانىالفصل

.2-12ص

.17-13صموتهقبلرسلهمعالودـاعيةالمسيحمغاطبات:اللالثالفصل

.99-اAصوصلبهعليهرالقضاهالمسيحتسليمخبريتضمن:اءالراالفمل

.02،21صتلاميذهمعالأخيرةومحادثتهالمسيحتيامةأمورةاخاسالفصل

الرسل:أعمالسفر:ثانعا

(الأعمالمعناهايونانيةكلمةهنمأخوذةPraxisبركسيسصنر)أوالرصلأعمالسفر

حوالىاليونانيةباللفةكتبهوتد...الثالتالإلمجيلصاحبلوقاللقديسالصفرهذاهـشسب

6ضة rإلمحيله.فيهكتبالذىنفسهالمصرفىأى،الأتوالأرجحعلىميلادية

منالمسيحيةنىممبيرأثرلهمكانواممنطانفةوتارلخالحراريينحياةتارمخ:وموضوعه

.()1والتابعينالتلاميذ

نأالأولىإصحاخاعرالثلاثةأوعثرالأثنىمنيظهر+:سيلسيكليقول:منهبه

التىالمتفرقةالإفاداتجميعمنإلمجيلهفىاتبعهالذىالنهجعلىكتابتهافىجرى،،لوما

كانالإصحاحاتهذهفىاعتمادـهجلأنومعتقدون.الكنيسةعهدأوانلمنإليهاتصلت

أنطاكية،منوالثانىأد!رثليممنأحدهما،الأحيانبعضفىمعايشتركانمصدهـلنعلى

هرالتسمهذأنىظهور!الرصلوأكثر.الاراميةعنكثيرلمترجمكتابمنالق!عمهنافىوأنه

ترجصةعنعباؤالأعصالصفريصبحبعدنماعشرالثالثالإصحاحمنثم.،"بطرس

منبهاتصلتمعلوماتوعلى.وتذكراتهنفسه"لوتا"يوميةعلىيعتصدوهو،"لبولس

.)2(+المئر"كفبلبس5أفر)د

الرسلأعصالسفرفإن،السلامعليهالم!يحبتارسخاهتعتتدالأرلعةالأناجيملكانتلىاذا

يقول.التارلخيةالأضارجصيفاعليهاأطلقواولذلكالمسبحتلامبذبتاركخاهتمقدهذا

الدفاعوهىأخرىغايةالمبردةالتاهـمخيةغابتهماعداللسفرأنالواضحومن+:صيلسيكل

.99صي.طيقمربع:الراحدع!دعلى.د-ا

.232ص،صايقمربع:سيلصيكلل-2
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حوالىكتبالسفرهذاأنوحيث.الحينزلكفىضدهاالانتقادـالقائمجماهالمسيحيةعن

كان!لاتبهفإن!الحاكمةالسلطاتأمامالشبهةمحتتقعالكنيسةبدأتحينالأولالقرنأواخر

25:81و23:91أنطر)لهاأساسلاالشبهاتهذهأنعلىيبرهنأننىالرغبةشديد

الكاتبانترى(91:31و51و1،:18و13:21)ونى(اس:26وومابعده

غيرحر!لةتعدماالمسيحيةالبعثةأوائلفىدائماكانتالرومانيةاللطةأنيبينأنيقصد

.+)9(ائيهوداضطهادمنالرسلوذ!صياسية

الرصائل::ثالما

إحدىتبلغعديدةأخرىرسائلتوجدالرسلأعمالوصفرالأرلعةالأناجيلإلىإضافة

وهى:رسالةوعشرسن

يولس:رسانل-أ

هنمختلفةعصعورفىاليونانبةباللنةالأصنىكلهاكتبهارصالةعشرةأرحوعددها

وأرحالصمعوبوبعضالبلادبعضإلىرسائلعثرمنها.65منةحوالىوتنتهى،هنحو

الضعوبوكعضالبلادبعضإلىأرصلهاالتىالعثرالرسانلأما.تلاميذهبعضإلىرسانل

فهى:

علىم7aسنةفىوذلك!دورنثوسمدينةنىكتبها،رومهةأهلإلىيولسرسالة؟-

نىيكنلمالرصالةهذهمنالأخيرالإصحاحأنالهديثين.العلصابعضهـلعتقداالأرجح

زلك.بعدإليهاأضينتعنهاستتلةمذكرةكانبل،عنها!جزالأصل

:كورنثوساهلإلىيولسرسالتا-2

..
فىوافضلهامدائنهاواشهرالقديمةاليونانبلاداعصالمناخاتياعاصمةكورنموسكانت

الجفللبالننىمثهورلنأهلهاكان.موقعهاوتميزالأهالىوغنىالمجارةواتاعءالبناعظمة

بلادـنورتدعىولذلك،والفطنةوالعلموالفنونالصنانعنىوالتقدمالمعيمةورفاهيةوالتنعم

حتىآدابهموعوءفحمادهمثهرةمنأعظمحذاتتهمشهرهتكنلمولكناوقكنتهااليونانيين

نيهاعاث!.الناسبينسانر!مئلأيست!بيحونهاكانالتىبالفواحثىمجاهراتهمصارت

.332ص،الايقالمربع-ا
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نيها"اولس"مامأنوبعد5أهلهااحواليصلحأنواستطاعكنيةفيهاوأصسى،بولس"

إقامتهجعلحيث،أفسس"إلى،يرسكلا"و،ايلا"معوذهبشهرلمعضرثمانية

...فيهاعملهلمداومة،كورنثوس"فىخلفهالذى،إبلو5بعدئذهناكإليهوانفمفيها

كتبنقد،كورنثوس"نىالمختلفةالطوانفبينن!ثبتالتىالصراعاتأخباريولسوصلت

إلىالثانيةوالرسالةالأولىالوسالةفىمنهاأجزاهالجديدالعهدفىإليناوصلرصاثلعدة

وردوقد.رصالتينمنأكثركتبأنهالرسالتينهاتينعننعرتولكننا"كورنثوس،أهل

.الأفل)1(علىرسانلأرعز!لر

كلاطهة:أهلإلىيولصرصالة-3

الذينالأصليينسكانهاإلىنسبةبذلكسميت،الصفرىآصياوسطفىولايةغلاطيةإن

استوطنالذىالجنسمنوكانواالشرتىأورياجنوبمنق.م028عامنحوإليهاارمحلوأ

نرنا.

ستةالرصالةهذهونى.م57و56صنةفىكتبتأنهاكتابتهازمنحولءراllوأرجح

هى:.أجزاثلاثةنىتندرضاإصحاحات

.(2راص)التعاليممنبهبثرولمالنفسهبولس:تبرثةالأولالجزء

القديمالعهدبشهاداتذلكمبرهئابالإيمانمجائاالتبريرتعليمعنمحاماة:الثانىالجزء

.(12-ا:5-3ص)

وإرثادهالقدسالروحبقؤللتعبدمتنوعةونصانحالنععةتعاليمنتاثج:الئالثالجزء

.(6صو21-'5:11ص)بهالمرعود

أنسسةأهلإلىبولسرسالة-،

"!-ديانا"الإلهةبهيكلعظيضااضتهارلماثتهرتالصفرىاصيافىمدينةأنسىكانت

الأوهامهـلصدتونالأوثانيعبدون"أنسس"أهلوأن.أرطاميسأيضئاتلصالمىالكلاذبة

إلىمنهمكثيرلنبإرشادبينهم"بولس!لمجحزلكومع.الفواحثىعلىوشهافتونالباطلة

وأتعاببخدمةلل!سيح54صنةنحو،أنسس!نىالكنيسةتأسشوكان"الحقالإله

I-2.الاشالمربع L L . 2 L 3 .o

http://kotob.has.it



266

ومنأسيروهو"بولس"إليهمكتبهاالرسالةوهذه.،"برش!كلاو،أكلا"و،بولس"

لأهلالرصالةهذهبكمبلمأنهكميرونولعتقد...أسزمدةفىروميةفىكانأنهالأرجح

.،أفسس"كنيسةجملتهاونىالكناثسمنعددعليهاليطلعكتبهاوانماخاصة،أنسس"

كبيرلن:جزئينفىتندرجإصحاحاتصتةالرسالةهذهونى

.(3-1)الأولىإصحاحاتبالثلاثةيحيطوهوتعليعى:الأولا!ز.

)1(.(6-،)الأخيرةإصحاحاتبالملالةيحيطوهوعملى:الثانىالحزه

نملمى:أهلإلىيولسرسالة-5

لمدينةماالرومانيةالدولةمنلهاأىكولونيةوهى،"مكدونية"منمدينةأولنيلبى

...حقوقمننفهارومبة

مكدرنية8"إلىبرولابولسبدعوةإلخ(16:9ع1)فىيخبرنا،لوتا"إن

أبفاهـسخبرئا.م51صنةوذلكهناككابدهالذىوالاضطهادـالقاص"فيلبى"نىوسله

المرةوفىذلكبعدمرتين،مكدونية"أهل،بولى"بزياؤ(ه-02:1ع1)فى

منيطهركماأورضليمنىالذينالقديسينللفقراءصدقاتبجحجد!معفولأكانالأولى

)2(.(9و8صكو2)

لهذاورشةفيلبىنىالكنيسةوكانتوالسجنالاضطهادإلى،نيلبى"فىبرلستعرض

نىمهئ!ر!لاكانواإنهم،بولس"لهمقالوتد.مفطرلم"بولس"غادرهاأنبعدالاضطهاد

لالهممقاوميهممنلايخافواأنإليهميطلبوهو:7(1)الإنجيلعنالمحاماةوفىميوده

.(r.-:28ا)الانحتىبحت!لهولايزالبنفسههوجاؤفيمايجوزون

،أخرىكنيسةأوآخرشعبمععلاقةأيةتفوقفيلبىرأهلبولىبينخاصةعلاتةوثمة

نأقبلولكته.كنيسةأيةمنولاإنانأىمنماعدهأىيأخذلمأنهزلكعلىدليلأيقوم

لهممفادرتهفورالأولىالمره:هرتينذلكحدثوتدوحدها"نيلبى"كنيسةمنهديةيأخذ

إلىوصلعندماالثانيةوالمرة(:16)،"تسالونيكى"فىوهوهديةلهأرصلوا

.(9-11كو)2هداياهملهأرسلواأثينابطريى،"كررئثوس

.052-82،ص.لايقاالمربع-1
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أهمها:عدةبدوافعالرصالةهذهلهمأرسلومد

الرصالةهذهلهمنكب.م63عامنىهديةلهوأرسلواتذكروهلأنهمثكررسالةإنها-ا

لهم.وامتنانهثكرهعواطفعنمعبرلم

بولس""خدمةفىوليكونلهديتهمحاملأ،أبفرودتس"!هفيلبى"أهلأرسل-2

وعندما"الفراضولزمالمرضهاجمهفقد،بولس"خدمةمنيتمكنلم"أبفرودتس"ولكن

.،بأيفرودش"خيرلمفيهايوع!يهمالرسالةهذرومعه،فيلبى"إلىأرعلهللثفاهتماثل

جمارلهم.نىللفيليبيينتثجيعرسالةالرمالةهذهكانت-3

.للوحدهدعوهالرسالة-،

أحبمنالمصيحيينمنكثيريعتبرهاولهذاالعباراتبأفصحالرسالةهذ.كتبتوقد

سميتفقد!...بهاجديرانج!يلانلقبانعلي!هاأطلقوقد"بولس"كتبهاالتىالرصائل

.")؟(الدايمالنرحرساله*بانهاأيفاوسصيت"الفاثمةالأموررصاله.بأنها

هى:فصولثحانيةفىتندرجإصحاحاتأرلعةالرصالةهذ.وتثمل

.(2وا:Iص)الرصالةعنوان:الأولالفمل

العبادةفىيتقدموالكىوصلاتالإيماننىثباتهمعلىللهبولسضكر:الثانىالفصل

(.11-1:3)ص

رإظهارالملكتصرحتىنيهاالإلمجيلوانتث!ارروعيةفىحبسهنتاثجثرح:الماكالفصل

برفلةولتشرتالعالمهذامنينتقلأنيثتهىكونهمعأنهحتىالكنيحةإفادةفىرغية

.(26-1:12ص)الإفادةهنهنىللسعىالجسدفىيبقىأنيرلدالمسيح

+يقةوصيرةأخلائايمتلكواأنالمحبةبكلام"نيلبى"لأهلنصانح:الراىالفصط

.(2:61ص-1027ص)بالإلمجيل

إليهمأرسلإز"فيلبى"أهلبإنادة"بولس!اهتمامإظهار:الهامسالفصل

.(32-2:71ص)"تسأبفرود"و،تيموثاوس"

.15-11صي.فيبىالجديدالحهدتنيرةباركلىوليم-؟
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التبضيريدعونالذينالمتهردينالمعاندينالمعلمينمنلهمصذيره:السادسالفصل

اللهمنيصلوالذىوالبرالمسيحإبيلفىالعطيمةرغبتهلهممبيئا"بالإبحيل

.(3بالإممان)ص

الفضاثلبإحرازووصاياالصلاوممار!ةوالعدالةبالسرورشتىنصائح:السالعالفصل

بالعوضلهمووعدبإرسالهاعلبهتكرمواالتىالحفقةبوصولوتعربف،للمسبحيينالمزبنة

.(02-1:،)صمجدهغنىحسبعهدهإلهمنالنفيس

.()1(23-21:،ص)الرسالةخاقةةالثامنالفصل

كولوسى:أهلإلىبولىرصالة-6

واقعةالصفرىآسباأعصالمن"فرببية"فىالعظيمةالمدنإحدى"كولرص"كانت

ولم(31:،ص)،هبر)بوليس5و،لاودكبه"منبالقربمنهاالفرلىالجنوبإلى

كانولعله.متدينشخصبصعىوإنما.الرصلمنأحدبسمىكنيعهاتأسيسيتحقق

بولس،"يكنلمالرصالههذه!كيابهوقصوالىالأرجحعلى،"ابفراسأو،فيلمون"يسمى

.هناكإلىزهبقد

كعبتالنىالمكانوفىكنابتهاتاهـيخفى،أفسى"إلىالرسالةمعتتفقالرصالةوهذه

نيه.

رومية،"إلىالإلمحيلفىخادمهم،ابفراس".مجىالرمالةهذهكتابةإلىالدافعوكان

ردلمأيفئاتفشتوتدالمزورلنالمعلمينبعضبهانادـىجديدةتعاليمنى،بولس"ليستشير

الكولوسيين.معتقداتفىانشرتالتىالفنوصمةالتعليمعلى

هى:فصولثمانيةفىتندرجإصحاحاتأدلعةعلىضتوىوالرصالة

.(2وا:اص)الرسالةمقدمة:الأولائفصل

.(1،-1:3ص)كولوسأهلأجلمنوصلواته،بولس"ث!كر:الثانىالفصل

اللهكنييةإلىالأممجذبتالتىوصاطتهوفضلهالمسيحمجدبيان:الثالثالفط

.(59:92:ا)ص

لكىأجلهممنوصلواتهبهماهتمامه،كولوصى"لأهل،بولى"ضقيق:الرابعالفصل

.(7-ا:2ص)اللهونعمةالمسيحمعرفةفىهـستقدموابعيئوا

Volص.طكقعرجع:سيلجكل-ا . Yoa.
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علىوالهثالباطلأهليتشنماالتىالنلسنيةا!وهاممنالتحذير:الحامسالفمل

.(79-2:8)صالم!يحتعاليمبصافىالتسك

-3:18ص)المسبحعنوالتفاضىللملاثكةالسبودمنالتحذير:الحادصالفصل

2 r).

معالم!نيحيةالفضانلىهـكارسواالسحاهـلةالأمورنىيرغبوابانالنصيحة:3الصاالفصل

.(1:،ص-3ص)أدبيةواجباتعدةذكر

.()ص،الرسالةختامبهايتصلعديدةوصياتوتعاليمنصانح:العامقالفصل

لسالونيكل:jaiإلىالأولىيولسوصالة-7

دخولوتبل،الهارةالينابيع"ومعناه،ثرماى"الأصلىاسهاكبيرةمدينةتسالونيكى

مرفأدانئاوكانتاعظيمةمدينةبانهاوصفهاتد"هيرودوس"!لانعامبمائة،بولس"

وظلت،أورلاغزاعندمابحريةتاعدةالفارصأحشويرضأتامالمرفاهذاوعلى،مشهور!

بناه،كاصدد5أعادق.م315عالموفى،العالمهموانىأكبرمنالرومانىالحكمحتى

ابنةكانتالتىزوجتاسم"تساليا"إلىنسبة،تسالونيكى"اصمعليهاوخلعالمدينة

JSأب!!تعانلمأنهابمعنى،حرةمدينةوكانت،"ا+لبراسكندر"وأختالمقدونى""فليب

بهاأقاموتد...أبناثهامنوقضاتهاالخاصبرلمانهالهاوكان.نيهاالرومانيةالجيوش

إقامتهعدةأنمعناهوهذا(17:2أعمال)متتاليةسبوتثلاثةالمبمعنىوكرز،"بولس

الفتنوأثارواعليهالهيهودهيجمماعظيئا!اخالمجحوطد،أصابيعثلاثةعنطزدلمهناك

71)أعمالحباتهعلىخونا"ببرله"إلى،بولس"تهريبإلىالإخوهاضطرمماوالقلافل

إلىصرلمنذهبهوأما!مرورا"سيلا!و،تيموثاوس!،بولس"وترك-01:

(.%)أثينا

مدةأثناه"كورنثوس!من،بولس"كتبها.م52سنةنحوالرصالةهذهكتبتوقد

.(بولس"كتبهاالتىالرسائلأولىالوتتجهةمنإزننتكونالأولىالمرهفىهناكإقامته

هىةفصولستةنىتندرجإصحاحاتخصسةالرصالةهذهوفى

.225-025ص،طكقمرجع:ياركلىوليم-ا

http://kotob.has.it



أهلعليهاصلالتىالساميةالفضائلعلىللهبالم!كرالرصالةمقدمة:الأولاللصل

.(،-9:9ص)،تسالونيكى،

مناللهإلىورجوعهمروحيةرغبةعنالإ!يلبقبرلهمالرسولسرورزكر:الكانىالفصل

.(501-:9)صلهمالمجاررةللكنائسحسئامثالأوصيرورتهمالاصنامعبادة

وصدقالنيةوخلوصالفميربصفولهيثهدواأنلهم،بولس"احتجاج:الثالثالفمل

2:ص)ؤلكأجلمنكثير-اضطهاداتمعهكابدواالذينوأصحابههوبهابثرهمالتىالمحبة

.(16-ا

فىوتقدمهموثباتهمالمجربكرورهنبحفظهم،بولس"اعتناءبيان:الراىالفصل

.(21-ا:،صو172ص)والطهارةالإيمان

بالميحيرقدونبكونهمالإلمحيلايمانعلىماتواالذفيعنمفريةتعاليم:ا!اسالفصل

18ص)القيامهإلىمعهوستردحون : 13 : L).

النعرعلىر!رلضالنور5أبنالكونهممطابقةكثيرهوصلراتمراعظ:السادصالفصل

.(1)(ه)صالإنجيلببم!ارةخدامهمو)حترامالأخولةوالمحبةالطهارةفى

A-سالونبكى:أهلإلىالنانبةيولعىرسالة!

:فصولشعةفىتندرجإصحاحاتثلايةعلىالرصالةهذهضتوى

.(2و1:ص)الكنبسةأهلإلىبالربالسلام:الأولالفصل

التىالمتتابعةالاضطهاداتعلىوالصبروالمحبةالإيمانفىنمرهممدح:الئانىالفصل

.(01-3:اص)المسيحبمجىءاحتصالهاعلىلهموالشجيعأصابتهم

.(1:اص)تفديهمجممالأجلهمهن"بولس"صلا-:الثالثالفمل

الارتدادبتقدمهأنلابدبكونهالأخيراليوماتترابجهةمنأوهامهمدنع:الرالعالفمل

.(21-1؟2ص)الهلاك)بنالخطبةإن!انهـ!ظهرأولأ

الميحخلاصإلىلهمودعوتهإياهماصطفانهفىرحشهعلىللهالشكر:الحاسالفصل

أجلهمنصلاتهموالتماسأجلهممنوالصلاةالإيمانفىبالرصوخلهمالنصيحةثم،ومجده

.(5-ا:3و21-2:13)ص

.0260926ص،جقمربع:سيلجكل-ا
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فىيتداضلونوالذينلهملاتهذيبالذينولاسيصالهمجديدةمواعظ:السادصالفصعل

.(16-3:6ص)بعنبهممالا

.1()(18و3:17ص)الرصالةختام:3الاالفصل

:ليمولاوصإلىوالمانيةالأولىيولسرسالثا-9

.الأناضولأعمالمن،ليكأونبة"نى،درلة"أو"لستره"نى،ثوستيما"ولد

هاتانواشتهرت،،لوئيس"وجدته،أفنيكى"اسمهايهوديةوأمهيونانئاأبؤو!لان

عقلهنىمفروسةالمقدصةالكبصارتحتىمقدشااهتمائابمرببتهفاهتشابابمانهماالمرأتان

رحلولما،،بولس"بواسطة،بيصوع"الحقمعرفةإلىثبابهنىواهتدى.صباهمنذ

فاختاؤالمكانزلككنيسةفىجد!محترئاوجده،لسترة"و،درمة"إلىثانية،"بولى

الإيمانقوى!لانأنهإلاالجسمنحيفكانأنهومع...الإلمحيليةأتعابهعلىلهوممينارفيفا

رغبةاختشولكنه،الحداثةسننىوهوراعئا"بولش"أقامهوقد.الروحيةبالمواهبوغنعا

مز)زرلمأسفارهفي،بولس"مرافقةنىضرعالومتزلكومن،اليهودوفيبينهالاتفاقفى

عنهلأيفترقوكان.حينئذالناشئةللكنانسومقررلمبالإلمجيلومبسرلمالرصوليةوطيفتهفىله

طهارةليحفظ"أفسى"فىتركه"بولص"أنإلا.مخصوصمكانإلىيرسلحينعاإلا

الأولى.الرسالةإلبهكتبذلكولعد.هناكالكنبيةأمورهـيرتبالإ!يلتعليم

هى:نصلاعثرأحدنىتندرجإصحاحاتصتةالأولىالرصالةوفى

.(2وا:اص)الرسالةمقدمة:الأولالفصل

أفسس""فىلأبلهاتركهالتىالفايةفىدالتيمارثاوس"نصانح:الثلأصالفصل

l1ص:?، - r).

.(02-1:15ص)الإنجيلمنهأخوزةلهتشجيعات:الثالثالئط

.(8-ا:2ص)ومرضوعهماوالكرالصلاوجوبقعليم:الرالعالفط

.(51-2:8ص)المسيحيات5النسالسلوكقانون:الحاسالفصل

.(3ص)والثماهسةبالأصاقفةمختصةتعاليم:السادصالفصل

.(،-4:1ص)بالإلمحيلكفرباستتبالنبوة:3الصاالفط

.226،263ص.الايقالمربع-1
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.,-!(:Lص)8تيموثاوص"ثسيرةتتعلقوصايا:اللأام!الئصل

ولاسيصاالمسيحيينجماعةمنعديدةللرجاتمرأعاتهاجمبموانينزكر:التاصعالفصل

.(5ص)الأرامل

.(01-ا:6ص)والأراملوالمزوهـينوالمعلينبالعبيدتتعلقتعاليم:ال!اشرالفصل

؟(.()21-6:11عى)،لتيحوثاوس"بليفةوتعاليموصايا:عثرالحادىالفمل

تي!وثاوحا:إدالعانةدولسرسالة

منالأخيرةوهى.أحبانهأعزإلىكتيهاوقدروميةسجنفىوهو،بولس"كتيها

اثنبع.الموتينتطرالصجنغياهبفىوهوكيبهارمانله

أهمها:هامةوماثلأمورعلىالرصالةهنهومحتوى

ا!لمحيلنىالثباتعلى"الحبيبا!بئ"محثوالثكرالتحيةعباراتبعد:اولأ

&,,%:1-aD l.

-26(1:،2)صالرعويةبال!عيرةالمتعلقةالواجباتببعضالقيامعلىيحضه:ئلاميا

.(79-3:1ص)الكذبةالمعلينمنهـصحنر.

.(8-1:،ص)وطيفتهواجبات!للفىالأمانةعلىورعبكليحضه:ثالث!

لكيرينالأخيؤتحياتههـمرصلوعزلتهوحدمهلههـمصفصلفايأتىبأنيوصيه:را!ا

-()2(22-9:،ص)الأعزاءأصدنانهعن

أ+محا:تبطىإلىدولسرعة-01

مابفاكانأنهسىثيئاحياتهعنو+سعرت.الامأنطاكيةمن،تيطش"أنميل

.وتلبير.مناكلرمهضتالكلصةخدمةومباسرلم.،+لبولس

هى:فصولسبعةفىتندرجإصحاحاتثلالةالرصالةهنهوفى

-(،-1:1ص)الرسالةمتلمة:الأولالنمل

.(9-1:5ص)تهموصناأصانهموذ!لرالمئايخرسمببان:الكلأمىالفط

.266-263عى.الاكأالمرجع-1

.268-266ص.الا!قالمريع-2
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.(6؟-01:لأ)عىكربتوأهلاليهوفىمنالاحتراسوجوبعلىتب:اللأثالشل

والمعادةرالطهاؤ+الفداباعتباردرجامهماختلاتعلىللزمنيننمامح:الرلمعافمل

.(2)صيالمسيح

.(7-3:1ص)اللوكولطفالسلطةلنوىالطاعةنىوصبة:ا،صىا!ل

وبتنابالحيرعطعلىللاصشرارحينكلالنمصةتعاليمينايبدوصابا:الصلهـصالفصل

3:1عى)المبتلكينعناد 1 - A).

.()؟،51-3:21عى)وتعليماتوموانينبطلباتالرطلةختم:الصايعالفصل

فلممون:إلىيولسرصدالة-؟9

،!لولرص"لكنيسةأوراعئاثصاصاوكانبالتقوىاثتهر+،بولى،ملاميذأحدفليحون

صنةنحووذلك،بولى"صجنمدةفى،رومية"فىكتبتمدالرصالةهنهأنوالطاهر

التالية:المرضرعاتعلىالرصالةاضت!لتومد.م06

يمرية،فلممون"أعصالمن"بولى+ماسعهأجلمنموجزثكلرعبارة-1

.ا-7()

1)1"أن!يسى،أجلعنعلتسة،بولى،بعرض-2 - A).

يعديأنهـشعهد8بولىنطير"تطيرهيقبلهأنأجلمن،نليحون"إلىيتوصل-3

.(2ء-12)،)نيسى،بالحقهضررأوعطلبكلعطالئانف!ه

منزلألهيعدأنتيلتسمنهعاطلبهكلإلىيجي!به،فليمون،كأنالتامةولثقته-،

.()2()22البنمنعنهيفرجحين

العمرانصض:إلىالرطلة-21

،بلوس،أو،لوتا5أو"بولى5هوهلالرصالةهذكاتبالدمةوجهعلى+معرت

ممغصيوامطةأوبنفحهإماكتبهاأنهالآراءبإجماعتعتقدالحعرتيةفالكنيسة"برنابا"أر

الأصفارعدادفىقبلتهاولاكاتبها،بولس+بأنالفىمبهالكييةتسلملمببنصا.آخر

كلاميها.،،بولسبأنالرأىالفرليةالكعيسةقبلتوعندفذللسيحالرابعال!نحتىالقانوفية

.2680926ص.الا!قالمربع-1

.027ص"الادقالمربع-2
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المسيحيونأنهمبرىمنفهناكةالرسالةإلبهمارطتالذبنالعبرانبينحولواختلف

رومية.فىالمقيمينالعبرانيينإلىأرصلتأنهايرىمنوهناكفل!طينفىالعبرانيون

الرسالة:هذهموضرعاتوأهم

الحدمةعكافهاوصلتأدغيتمدالملائكةبهايقومكانالتىالاستثنائيةالخدماتأن-ا

.والإنسانالإلهالمسيحبهايمومالتىالداثصه

أبهى.المثترعأتمهاقدالاضتراعيةعوسىخلمةأن-2

أصى.ميمةذاتحقيقيةؤبيحةمحلهاحلتقدالرمزيةالكهنةرثيسذبيحةأن-3

المباضرالامحادمحلهحلقد(مباشزغيربطريقةأو)بالوصانطاللهمعالاتصالأن-4

)1(.الكني!ةهوالذىبج!مد.الرأستصالوا،المسيحفىوالإنساناللهبين

بمضفكانؤلكتبلأما.م،36سنةفىإلاالكنيص!ةمنتعتمدلمجميعهاالرصالةوهذه

أنحتى،المسيحيينمنكثيرعند،بولى"إلىنبتهصحةنىثعكموضعالرصانلهذه

المسكوفية،"مجامعهمكبرمنوهو.م325صنةالمنعقدةضا)أشأول)،حظلىألأظشاخأنيقيةمجمع

.M(2،العبرانيينإلىبولسبرصالةبعترتلم

الكلاثولكمةأوالجامعةالرسانل:رايفا

عهودفىركتبت،اليونانيةباللفةالأصلفىكلها!لتبترساثلسبعالرساثلهذهعدد

هى:الرصاثلوهنهم.09سنةحوالىإلىوأحدثهام.05ضةحوالىإلىأقدمهايرجعمغتلفة

:بعقوبرسالة-9

العلماءبمهورأجعوقد،المسيحبوعرالرباللهعبدأنهادعىالرصالةهذهكاتبإن

"بولس،ذكرهالذىالربأخهوالث!خصهذاأنعلىاللهكمابمعرفةنىوالمدققينالباحثين

فى،لوقا"ذكر.الذىأورضليمكنيةتيىهووأنه(1:91غل)الرسلمنكواحد

13و12:17\ع) : No21و:A\)موصى،،الربأخوةمعالمذكورهووأنه

...عنهمواحدلمكانإذ"يهوزا"و،و"سعان

.rvrص،الاثقالمرجع-ا

.201ص.صاثقهربع:الراصدعبدعلى.د-2

http://kotob.has.it



275

الرسلمبمعشساممقامفىمعدردلم!لانالرسالةهذهكاتبأنالجمبععنديهوالمصلم

اورشليم.فىوالمضيغة

مبلالاولاقرنصدرفىكتبت-أنهاإلىبعضهمننمب.ءآراالرسالةهذهتاربخوفى

وجيزبوقتأورثمليمخرابقبلأىزلكبعدكتبتأنهاإلىآخروزهب،أورشليمعجمع

زلك.غيرإلىآخروذهبم61صنةحوالى

منالمسيحيل!إلىولمخصوصةكني!ةإلىتكتبلملانهابالجامعةالرصالةهذهووصفت

رغيرها.فلسطينفىالمتثتتينإصرائيلأصباطجميع

أمور:أرلعةالرصالةيهذهوالمقمود

.العديدةتهمضيقانىالميحيينتعزية:الأول

المثمر.بالإيمانالتبريرتعليمفىضائرهموقكينآرانهمتصحيح:اللانى

ضاثعةكانتالتىالقبيحةوالعاداتالرديئةبالخصالالتخلقمنالمزمنينمحذير:الماك

.اليهودبين

1(.)الدينيومحسابهمقربعلىالأضرارتنبيه:الرايع

:الرسولطرسرسالتا-2

المتفرليناليهودمنللمؤمنينخطابأنهاالرصالةهذهفاعةمنيظهر:الأولىالرسالة-أ

بلدانوهى"بيثينية"و،آسيا"و"كيدوكية"و،غلاطية"و،بنشى"ضتاتمن

.الصغرىاصيافى

هى:فصلأعثرصتةنىتندرجإصحاحاتخمسةالرسالةهذهوفى

لأجلللهوالشكرالمطيعينالمطهردنالمختارنالإخوهعلىالسلاميتضمن:الأولالفصل

والآخزالدنيانىعليهمبهاأنعمالتىالفزيرةوالبركاتعليهمالفائضةرحصته

.(9-ه:ا)ص

التامبالخلاصللتمتعتؤهلهملأنهاالبلايامنلهمالناتجالخيريتفمن:الئانىالفصل

2-6:)صالمسبحبيسوع N)?.

.2770278ص،صابق:مرجعصيلجكل-ا
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بلمومفدييناللهخداملكونهمأطهارلميكونوابانالمؤمنيننمحبتضمن:الئالثالفصل

.(02-؟1:3ص)الكريمابنه

12:اعى)جديد!المولودوناللهبنولأنهمالأخويةبالمحبةالامريتضعن:الرايحالفصل

-25).

علىمبنبينروحانيين!لهنةلكونهماللهكلمةيمارصابانالوعظبتفمن:الهاسالفصل

A-)صالك!ي!ةعليهتاستالذىالمتينالزاهـلةحجرالمسيح :s)Y.

.(1و.2:9)صللهينونأنهمحيثمنالمؤنينصفاتبيانبتض!ن:السادسالفصل

اللهوكبدواالجسدضهواتيبتنبواأنالمؤمنينمنالطلبيت!ضن:الساىالفصل

.(%A-?2:9)صعبيدأمرؤصاهكانواصوأهعلبهممابجبوممارصوأ

نناللامهpالذىبالمسمحهامتداالاضطهادفىبالصبرالعوصيةيتض!ن:الثامنالفصل

.A*%-oY(:2)صالخلاص

7-)صيهمالمنوطةالهتوق،باداوالزوجاتالأزواجأمربتضحن:العاسحالفصل s:)r.

لكىالاضطهادا!فىبالإيمانوالتسكالأخولهبالمودةالتوصيهيمفمن:العاضرالفصل

r:3ص)وحكحةنجباهةالإلمحيلعنبحامواأني!تطبعوا - A).

الأضرارهنإلىرمزهوبالطوفانالأمدمينهلاكأنبيانيتضمن:عضرMall)الفصل

إليهتشيرالذىالحلاعىإلىرمزهوالفلكفىببتهوأهلنوحخلاصوأن.الدينونةيومفى

.(22-3:17ص)ناديناالمسبحباصمالمممودية

الإثممنبدعهفداناالذىالميحبمصاثلةالتوصيةيمضمن:عشرالثانىالفصل

.(6-1:،ص)المزمعةللدينونيةهـلالاصتعداد

والصدقةوال!الصهربممارسةالمؤمنينعلىالإلحاحيتضمن:عضرالئالثالفصل

.(19-4:7ص)الروحانيةللمواهباللاثقةوالممارصةءالفرباوضيافة

لأجلالمستقبلةآلامهمفىباللهوالثقةالأحتمالعلىالحثيتضن:عث!رالراىالفصل

9.9،ص)بالمسيحايمانهم - % r).

جمليلمنتطرينالمحرعبةيرعواأنالكنائسخدامنصحبتفمن:عضرالحاسىالفصل

.(ا-59:)صالأبدمةالحياةعلىيحصدالكىحنةسيرةميروابأنالعمبووعظالمجد
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.(1L-2.:ه)صويركاتوصياتبدعواتالرسالةختميتفمن:عضرال!مادسالفصل

لمبطرسأنالظنوأغلبالرسالةهذهكاتبحولخلاتهناك:الئانعةالرصالة-للا

تسعةفىتندرجإصحاحاتثلاثةالرسالةهذهوفى.أتباعهأحدكتبهابلبنفسهيكتبها

هى:فصول

إليهادعواالتىالمتواترةالبركاتوإيضاحالإخوةعلىالسلاميتضن:الأولاللصل

.(،-ا:اص)اللهبنعمة

دعوتهمبذلكليثبتواالمسيحيةالواجباتممارصةنىبالاجتهادالتوصية:الثاشالفصل

.(11-1:5ص)وانتخابهمالإلمحيلية

.(1ه-1:2ص)برقةأباملنمحهمدعاهكاناضئهادهدنوأنبيان:الثالثالفصل

إلىبالالتفاتوصبتهثمالمسبحلمجدلئ!هادتهإثبائاوسعهرآهماإبضاح:الرالعالئمل

.(21-6:اص)المقد!ةالكتبفىبهاالمرحىاللهكلصة

عليهماجمهى5رالقفاالفاسدةوتعاليصهمالمزورلنالمعلينهبمجى5الإنبا:ا!اسالفصل

.(2)ص

مجىهبانتظاريهزأونالذينوالفاشينالمع!عهزئينمنالمؤمنينكذير:السادصالفصل

.(7-ا:3)صالمسبح

الهائلةونتافجةأحوالهووصفالعظيماليرمذلكإبطاهسبببيان:اءالساالئصل

.(3:8-14)ص

.(16و531)صالرسالةهذهلتعليم"برلس"تعليممطابقةبيان:الئامنالفصل

فىبالتقدملهمونصانح،بضلونهمممنالمؤمنينبتحذيرالرسالةختم:التاسعالفصل

()1(.89و3:17ص)نعشهوهد)بةالمسيحمعرنة

!وسنا:رسلاول-3

الرساثلهذهبينكبيرالشبهولأنالثلاثالرسانلهذهكاتبثغصيةحولضكهناك

واحد.شخصالإلمحيلوكاتبالرصاثلهذهكاتبأنالبعضاعتقد،يوحنا"وإنجيل

6YALص.لايقاالمريع-ا - TV.
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فصلأ:عشرستةفىتندرجإصحاحاتخصسةالرصالةهذهصتوى:الأولىالرسالة-أ

.(،-9:اص)وناسوتهالمخلصلاهوتحقيقةإيضاح:الأولالفصل

يعفواللهوأن.الطهارةنورفىيسيروناللهمعضركةلههاالذينأنبيان:الثانىألفصل

.(01-5:اص)هـلرهوعدهحسبويزكيهمبآثامهمالمعترفينالنادمينعن

السماءفىثعفيعناالمسيحإلىالخطاةوإرضادالخطيةمنالمؤتين!ذيره:الثالثالفصل

.(2وات2ص)الخطايالجميعالكفارةهولأنه

لوصاياهبالطاعةعليهايبرهنأنيجبمعهوالركةالمسيحمعرفةأنبيان:الرالعالفصل

.(11-2:3ص)للقريبوالمحبةبمثالهءوالاتتدا

.(79-2:12ص)الفانيةالعالمأمورنىالرغبةمنالمؤهنينمحذير:ا!امسالفصل

المنتطر.المسيحهري!وعأنوإنكارهمالكفارض!منالمؤمنينتحذير:السادصالفصل

تصونوحدماهىالقدسالروحمحةأنبيانثماالكاذبونالمسحاههمهؤلاهأنوإيضاح

.(23-2:18عى)حتيقيةصيانةالإندان

تهذيئاالعقلتهذبأنهاحيثمنالقدسالروحفاعليةمراعاةعلىتنبيه:3الصاالفصل

.(92-،2:2)صالثانيةالولادةتمبرهنبهاالتىالقداتحالفىالإنانوتجعلمزئرم

بهنهيشعرونحيشاوأنهمالحطاةتنبيهفىالعظبحةاللهمحبةمنتعجب:الئامنالفمل

.(3-3:1)صوالنيةبالعزمالقد)سةطلبنىهـلجدونأبدئامجدلميرجونالنممة

.(01-،:3ص)العطانبنىعناللهبنوبهمأيتحيزبيان:التاسعالفصل

والثقةالثاتيةالولادةعلىدليلذلكلأنالأخويةالمحبةبحفظالتوصية:العائمرالفصل

.(42-3:91ص)بالله

متجصا!المسبحمجىءينكرونالذينالمزورلنالمعلمينمنتحذير:ع!ثرالحادـىالفصل

.(6-ا:،)صالضلالرروحالحقروحبينيفرقونكيفالمؤمنينوتمليم

كفاؤابنهأرسلقداللهأنباعتبارالأخولةبالمودهالنمحفىمبالغة:عئراللأانىالفصل

7:،ص)الدينونةيومترجىفىواطشناناباللهاتحادناعلىدليلالمودةهن!وأنلخطايانا

-21).
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والانتصارالكاملةوالطاعةللهيالمحبةالثانيةالولادهارتباطبيان:عصرالمالثالئمل

.(5-ا:5صاالعالمعلى

الاتصالوسانالمسيحتعاليمصققالتىالكثيؤالشهاداتبسط:هصر3الراالفصل

.(13-5:6ص)الأبديةوالحباةالحقبقىالإكانبينالدائم

خطةتوجدتدوأنهالصلواتليسعحاضرداثئاالرببانتصريح:عع!رالحاسالفصل

-(17-1،:5ص)للموت

منالمعلمين،ثانيةالمولودينبينالعطيمالفرقبإظهارالرسالةختمةعضرالصادسالثصل

.()9"21-5:18ص)الثريرفىالموضوعالمالموبينالله

وأغلب،وأولادهاالمختاؤاليدهإلى"موجهةالرصالةهذه:الثانعةالرسالة-ب

.م07سنةبعدكبتأنهاالطن

:فصولخحسةنىتندرجعد!عرثلاثةالرسالةوفى

t)6-،الصادمةمحبتهمرمدحوبنيها"كيرله"علىرسرليةتليصات:الأولالض

الطهارةعلىبالاستمرارلهموتوصبتهالإبماننىبرسرخهمنرحةإطهار:العاسالئصل

.)ع،-6(والمح!بة

منهموالهذرالتيقظيجبولذلك،كثيرونمضلونقاممدأنهلهمتبيينه:الئاكالثصل

.(9-7ع)الابدىالثواببذلكلينالواالم!يحبتعليموالتصسك

.(11و01)عالفاسدةالتعاليميزرعونائذينمخالطةعنلهمنهيه:الرايعالثصل

.)2((31و21ع)الرسالةختم:الحاسالفصل

:فصولخ!سةعلىتنطوىآبةعشرةخسىالرصالةهذهفى:الئالثةالرسالة-ب

مثلجسمهصحةأنلهوالدعاء"يساغا"المحبةمنالرصرلماعندوصف:الأولالئصل

.(2وا)عننسهصحة

باحقوائسلوكالإيماننىالرسوخمنالأخوةبلهماضهدعلىإياهمدحه:الئانىالفصل

.و،(3)ع

.2860287عى"الاكقالربع-ا

.TAAص"الا!قالمربع-2
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فىقوتهمبكلتصرفواالذينالمحتاجينالمبشرينعلىالفاثقكرمهمدح:الثاكالفصل

.A(-5ع)الأممبينالإلمجيلنثر

منومحذيرهللكنيسةمضرلمكانكللصهبان،دبوتريفس"منالسكوى:الرايعالفصل

.(19-9ع)بهالاتتداه

بمحياتالرصالةوختامهلهبالفياؤوعدهثم،بديمترلوص"إياهتوصيته:ا!اسالفصل

.(1،-21)ع

:ورذارسالة-،

آيةوعثرونخمسالرسالةهنهوفى.بعقوبأخوأنهالرصالةهذهكاتببهوزاادعى

:فصولجعةإلىتنتم

عزطمالذىالإيمانطهارةيحفظواأنبفيرةللمؤمنينونمحعامةصيات:الأولالفصل

.(،-أ)عللقديسين

المرةالإصرائيليينمناللهانتقامفىالقديمالعهدمنهائلةأمثلةتذكيرهم:الثانىالفط

.A(-ه)عالفاسقينوعميرةصدوموأهلالأشراروالملانكة

بالج!هـلزدرونأجيادهميدن!ونالذينالمزورينالمعلعينهؤلاءأنبيان:الثالثالفصل

.(13-9ع)الأبديةبالظلحةللانتقامهـسرنهاأنفسهميجهزونإنماالإلهى

بمجىهءأخنوخ"نبوتبمقتضالمنانقينتعذيبمنلابدأنهعلىالبينة:الرالعالفصل

.(15و1،ع)للدينونةالمسيح

.11(-16ع)رالآدابالتعاليمالفاسدىأولنكوصففلادة:ا!امسالفصل

الورحفاعليهبواسطهأنفسهمبنيانفىيج!هدواأنالمزمنينوعظ:السادسالفصل

.(21-02)عالقدس

علىوالضيرةالفكرخطرفىهمالذينعلىبالثفتةإباهمتوصبته:الحا-الفصل

)1(.(25-22)عمخلمنااللهبتمجيدالرسالةختمئممنهانثالهم

.م365ضةنىالكنبسةاعتمدتهاالتىالجامعةالرسائلهىهذه

.0920192ص.الايقالمربع-9
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اللاهوصا:!وصنا!ئ!ا:حامعئا

التنبثى،"أو،النبوىالسفر"أو"يوحنارفسا"الأساهمنالعديدعليهايطلقون

العبرانيةالنبواتاتخذتوتد،رمزىتالبفىنبواتهصيفتوقد،،الابوكاليبس5أو

الممالكظلممنالا.لقراضخطرفىالبهودبةالأمةنبهكانتالذىالوقتفىالأسلوبهذا

تضربأولياتهانىالمؤلفاتهذهكلوكانت"ورومبةسوريةمملكسولأسيمالهاالمعاوية

الرؤىهذهلجميعو!لان،المسيحبمجىءقريبعنثعبهصينقذالربأن5وهوو)حدوترعلى

نأتدعىوأغلبها،المعنىالفامضالتشيلمنواحا!ضرئاجصيفااصتخدمتإذواحدةروح

حفظتالتىكثيرةرؤىبينهنالوحيدههىهذهيوحناورؤيا،القدماءالأبطالأحد!لاتبها

القانونية.الجديدالعهدأسفاربينمكانلهايكونلأنأهلاوعدتمكانها

ثناناالرؤياهذهفىم69-59صنةكتبتالرفلاهذهأنالقدلميهال!ماليدالفم!ومد

:5أجزاأريعةإلىتنقسمإصحاخاوعضرون

ووصفللهوتماجيدالأناضولفىائكنانسللبععنوائاتمضنوهىالمقدمة:الأولالجز.

.(ا)صمنفا!نىيوحنابهاتشرفالتىالجليلةالرؤسا

.(3و2ص)البعالكناشإلىرسانلسبعيمضن:الثانىالجزء

(.V-1:2ص)"أفسى"كنيةإلى:الأولىالرصالة

.(11-2:8ص)"سيرنا"كنيسهإلى:الثانمهالرصاله

.(17-اr:2ص)"برغامس"كنبسةإلى:الثالمةالرسالة

.(92-2:81ص)"ثيانيرا"كنيةإلى:الرا!عةالرسالة

.(6-ا:3ص)،يسسرد"كنيةإلى:الحامسةالرسالة

.(31-3:7ص)،نيلادلفيا"كنيسةإلى:السادسةالرساله

.(22-3:41ص)"لاودكية"كنيةإلى:ال!ا!ةالرصالة

.(5و4ص)الرسولهذاراهمماعجببةعدبدهرؤىوصف:الثالثالجز.

الكنيسةبأحواليتعلقذلكوكل(22-6ص)منالسنربقيةيتضمن:3الرالمجز.

)؟(.المجدعالمفىالسعادهكمالإلىالمحتقبلةالعصورنى

.692-292ص.الابئالمرجع-؟
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أنحاءكلفىالكئسةمنالمعتمدالجديدالعهدمحتوياتعرضمنانتهيناقدنكون!هذا

العالم.

كرناكا:إمعل:ساددعئا

لرفضالكنيسهلأنوزلكالكنيسهمنالمعممدهالأربعهالأناجيلعنالإصيلهذافصلنا

عليها.استحلالتىبموضرعاتهو+سترتالإ!يلهذا

Saint!هكاااروناهرمن Burn

هنهومعنى،برنابا"التلاميذساهوقد،يوتاسمهوكانالللاوبينمنيهودياكان

منمايملكهكلباعوتد"الأرجحعلىالعبعينالتلاميذمنوهو"الواعظابن"الكلمة

فقرأءومساعدهالمسيحعةإلىالدعوةنىبهليستعينواللتلاميذثشهومدمنلسطينأرض

هدايتعليهمومصابمانهبصحةوضهدالتلاميذأمام"ثولس"ضمنالذىوهو"المسيحيين

المحيحيةالمبتمعاتوتنظيمبالتبشيرتتعلقمهامعذالتلاميذكلفهوقد"لهالمصيحوظهور

علىمفاوعملاذلكبعد"بولس"اصطحبثم،تيامخيرإليهعهدبماوحدهفقام،الأولى

أختابن،مرقص"معهماواصطحباالمسيحيةإلىوهدايتهمالكفارإلىالمسيحرسالةتبليغ

.وقبرص،ظ"ضاهأ،ولولأنطاكية"منهاالبلادمنكثيرفىيةالفالهذهمفافطوفا"برنابا"

نفوسفىوللفا،كثيرةمعجزاتأيديهصاعلىوظهر.لمحاحأيمارصالتهمانىلمجحاوتد

ولما.إلهانأنهمامنهمالكثيرواعتقدتبرصأهلبهصاافتتنلقدحتىكبيرةمنزلةأتباعهما

عنالناسفرجع،بهوصفاممأمعبرثينصارخينالجصهورإلىواندفعاثيابهصامزقاذلكبلفهما

معالمرةهذهigبرنابا"ورجع،فافترما،بولس"مع،برنابا،اختلفثم،ضلالتهم

الرسلأعمال)"ثولس"معالبلادهنهنىعملهمابدألبكمل،صرتص"أختهابن

N،إصحاحات 9 j 9 j(؟)(1،و%3و.

لدىمعروئاكان،برنابا"للقديسالمنسوبالإنجيلهذا:أيرناياإمميلىعنما؟ا

الكنيسهرجاللقدامىينسبفيماالإلمحيلهذاوردـذكرنقد.عصورهمأتدممنذالمسيحيين

a"3نntع!ه)ىتاالاولجلاسيوس"الباباأصدرهالذىالقرارذلكومن،وقراراتبحوثمن

الكعبنيهاوعد!-م694-29،صنةمنبروماالكاثوليكيةالكنيسةبابريةتولىالذى

.برنابا)2(إصيلالكتبهنهبينمنوذكر،ءتهامراعنالمنهى

.075ص73.سايقصبع:الر)حدعدعلى.،-1

.59ص.الايقالمربح-2
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الضمخ5-يقولعشرالثامنالقرنحتىن!خهجميعاختفتئهمراصريملقرارونتهبة

القرنفبرفىعليهاعثرالتىالإيطاليةالنسنةهىمعروفةنسغةأقدم؟:زهزأكومحمد

الصادسالقرنارلاوع!ثرالحامسالقرنمنتصفإلىيمتدوجودهاولكن5عشرالثاهئ

عثرمنفاول.عليهممدخولةتكونلأنمظنةفلا"خالصمسيحىجوفىوجدتوقدعشره

إلىانتقلتالأيدىقداولتهاولما،راهبوكاضفها،خطبردبنىرثبصكمبهخزانةفىعليها

..)1(الملكىالبلاطإلىالتثم،بروصياملكعسشارىهنسيحىستشار

المسبحبة:للعقبدةمغالفةيرئاكاإ!بلفىوردتالتىالقضاياأهم

لله.اثئاولاإلفالشىوأنهرسولأبثرلمإلاليسالمسيحأنيرنابايقرر-ا

لهم.ضبهولكنهيصلبلمالمسيحأنيتررإنه-2

بلبسوعليسالقدبمالعهدفىزكرهوردالذىالمنتطرالمسيحأومسبحاأنبقرر-3

.السلامعليهمحمد

وليسلإساعيلهو.للفداال!لامعليهالخليلإبراهيمبتقدمالذىالنبحأنيقرر-،

.لإصحاق

عقيدةعليهاعمتقرتماتامةمخالفةهـلخالفالإصلاميةالعقيدةيوافقذلكأنوواضح

الإلمحيل.هذانىللطعنأرلةعنالمسيحيونيبحثأنالطبيعىمنولذلكالميحيين

المسبحمة:العقمدة

التزائاتعليقأوإضافةدونالمسيحيونبهايؤمنكصاالمسيحيةللعقيدةنعرض

بالموضرعية.

:الإبصالصهبلعلىالعقبدة:أولأ

عقيدتناإن!:فقال!هاآمنالتىعقبدتهلهببينالمسلمصديقهإلىالنصارىأحدكتب

واحد،أتنومفىأقانيمثلاثةالتد!والروحاللههوالذىاللهابنالميحوأنباللهتؤمنأن

جميعإلىالمسيحأرصلهم.مافعلكمملالموتىنأحيواالحوا!لينبعضوأيدالموتىأحيا

وهوبأعبنهمالناسور%بنف!هشراثعهلهمبدلهوكانأنبعدأمزبإفشاءوأمرهمالأجناس

.71عى.العرسالنكرفىار.النمرانيةنىمحاضرات:ؤهرةأيرعصدالإهام-ا
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ألسنةعلىالعالمكلملماوجلعزلأنهفعلخالقهمرأواكمايفعلواأنعليهمفيببيتواضع

ترل!لهموضرعوابرموليتهالإفرارلبعلموهمضلقهإلىوو!ائطهرصلهبعلهمالذىأنبيات

منذلكبعدوتعالىسبحانههوتنزل.الأرضجميعنىضحهاالغاثيةأصنامهمأوثانهم

بلامه!للمهمأنبعدحبتهمفتنقطععليهصبةلهم+لكونحتىبذاتهالخلئليكلمالسصاه

علىلرحشهاتمائابناتهكلمهبعدماعهد!ضيععمنالمعاذيرفترتفعومينهبينهملابواسطة

منهافأخذالنورأمالبتولالعنراهمريمبطنفىوالتحمهالسمامنبذاتفهبط،الناس

المغلوقوهواللههووالكلمة.الكلحةكانتالبدهفىلأنهالأزليةحكشهنىسبقكصاحجائا

تبلهمنكانتوأمه"أمهوخلقجصمهخلقوهوالننسطريقمنرخالقالجصمطرسقمن

تمامومن.الكاملالإنسانوهوالتامالإلهوهوكاللاهوتتبلهامنكانوهو،بالناسوت

منءأعدااليهودفعكنالصليبخضبةفىعنهمدمهبإهراقرضىأنهالناسعلىرحشه

ليبعتالأرضفىشعى.منهوقعلولأنهدمهوناروصلبوهفاخنرهعليهمسخطهليتمننسه

اللهيعتقمأنالازليةالحكمةنىيخكنلم!لمالأنه،النوارموضعهفىفنبتفيهاوتعضىءإلا

ال!يدمنزلهلإعلاءمنهالانتقاماللهيردفلمبقدرتهاستهانالذىآدمالعاصىعبدهمن

آدمظينةمننانتصفمثلهإلههوالذىالإنانمنينتصفأنأرادالعبدمنزلةوسقوط

الاعةفىاللههوالذىوجلعزاللهابنفصلبمعهمشاوهوالذىالمسيحعيسىبصلب

كلفرالصلوميةرافكار،صلبتهأنهاتقرأواليهود،اليهودصلبته،الجصعةيوم-منالعاسعة

والاعتماد.بالتثليثوالإيمان(العصاد)التفطيس:خمسةدينناوأر!لان"قالأنإلى"...

)؟(.،للقيسوالإقرار.بالقريانوالإيمان"مريمبطئنىبعبسىالتمقدالأبناقنومبان

j(ضابطواحدأبواحدبإلهنذمن.:كناثصهماختلاتعلىالمصيحيينكلإيمانسمور

الوحيدالابنالميحبععوعواحدهـلرب،لابرىومايرىماكلوالأرض.السماخالقالكل

فىللآبساومغلوقمولردـغيرحقإلهمنحقإلهنورعننورالدهورتبلالآبالمرلودـمن

السصاءمننزلخطايانااجلومنالبثرنحنأجلنامنالذىسىءكلكانبالذىالجرهر

وتالم،بيلاطس5عهدعلىعناوصلبوتأنس.العذراءمر3ومنالقدسالروحمنوجمسد

علىوجلسال!صاهإلىوصمد.الكعبمافىعلىالمالثاليومفىالأمواتمنقام.ومبر

المدمىهـلالروج،لملكهلافناهالذى،والأموات،الأحياليدينبمجدهيأتىوأمضئا،الربيمين

.879؟ت.التاهز.ررهـشالمنعمع!دتصحيحوالحالقالمضلرقينالنارق:ؤادهالرسنعبد-ا

7.عى
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،بالأنبياهالناطقهـكبدهلهيسجدوالابنالأبععهوالذى،الأبمنالمنبعقالمحيىالرب

ونترجى،الخطايالمففرةواحدةبمعموديةونعترت،رسولبةمقدسةجامعةواحدةهـلكعية

.+)1(آمينالعتيدالسرفىوالحياةالموتىميامة

التفصيلأسبيلعلىالعقيذعنفمازا...المسيحيونيعتقدمامجملعنهنا

المسبح:نىعقيدثهم:مامعا

ضو.فىمفاوإنانإلهالمسيحأننعتقد.:المسيحيينالكعابأحديعقوبنقولايقول

ظهرالأحدالواحداللهإن+:نقولالتشيلوجهعلىلهذاوتبياثا،الإلمحيلىاجمهىالوحى

كليحلفيهنإنه+:حصرغيرنىحلولألاهوتءبملنيهوحلالميحيسوعالإشانفى

بانواعددئمابا+لبياهالآباهكلمبعدماالله+(2:9كولوسى)+جسدئااللاهو!ملء

أيصابهالذى.شىء!للوارثاجعلهالذىابنهنىالأخيرةالأيامهذهفىكلشا!لثيرةوطرق

بمدما.مدرتهبكلمة+الأثياكلوحاملجوهرهور3مبدهءبهاوهوالذى.المالمينعط

(3-9:1عبرانيين)+الأعالىفىالعطمةيمينفىجلسلخطاياناتطهيرلمبنفحهصنع

)2(..مفارانائاإلهاالمسيحيصمىأنصحلذلكللثروكلهر

فىصصيلسيكلالتسهـلذكر.واحدآنفىوإنصانإلهالمسيحأنالمولهذامنيمفح

ولدتك"اليومأنا.ابنىأنتلىقال+V(:2)منىالنبومة"بالمميحالمتعلقةالنبو،ت

((3(.5:2)متى،أبدئاائاقديرمإلفا5(9:6)اثى(لربىالربمال+(\:01)معى

والإبن.ألابلدينايصبحكماالإشانالمسيح،الإلهالم!يح-:لدينايصبحبهنا

ثلاهيةاللاهوتفىإن!سعيدإبراهيموالدكتورواطوناندراوسالذ!منكلهـلقول

نىمتساوون5واحدجوهر،واحدإلهالثلاثةوهؤلاء،القدسوالروحوالابنالأب:أمانيم

القدس.وائروحوالابنالأبثلاثةأتانيملديناصار.)،1والمبدالقدرة

.8ص.الايقالرجع-؟

.82ص"الهمايةدار.المخهدينمباحث:كهروليحقوبققرلا-2

.803ص.ماكقمربع:جلجكل-3

.56ص،الميهالثقافةدار.الإيمان!رلشرح:ميد.إكراهيمد"واطرناندراوسد.-"
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هووفكؤ5يفكلرالله+:نيقولابئاصاروكيف.الاينعنسعيدحبيبهـلحدثنا

عن"الابن"أو"الكلمة"هذايعبروأخيرلم،ابنا"نيسمىيولدالفكروهذا...""كلمة

الله-روحمنالبكر"لهلامثيلفريد،للهومعادللانهانىالله،فكر"...اللهشخصية

وصفاته.اللهذاتلنابعلنالذى،الكلحة5هو

.ضىءكلخلقتبهالذى،الكلمة،هو

العالم.نىالحكمةمصدر،الكلمة5هو

بلالله،حكمة"علىللدحة،!للمة"نقطلايدكلى،اللالهاثيةالله،!للمة"و

هوبل.الحارجىالمالممنلابجىء"كلمته"أواللهوفكر،مولودهلأن"ابنا"يدعى

التوالدأصليدعى،الثرىالنطامفىأنهوكما.،ابئا"سمىولذلك،بروحهمولود

منهوالمولود"الآب"الثالوثنىالروحىالتوالدأصلسمىكذلك.،ائا"الطبيعى

به.وثبيهللآبكاملةصورةلأنه،"الابن"

وأ،الكلمة5هذاوفى،سوئابثرلم"الأزلى،الابن5أو،الكلصة"هذاتمثلوأخيرلم

كماوكامل،حىاللهأنكماحىفهو.ولانهانيته.وكماله،حياتاللهأودعتد،الابن"

لأن"زلكبعدفكرثمأولأيوجدلموالآب.لانهاثىاللهأنكماولانهائى.كاملاللهأن

ثمومن.ولانقصانفيهفسارةفلا.للتفيرتابلغيروالله،الأزليةفىواحدوالأبنالآب

الحقةالأبؤهيامفىيقولأن،صورتهإلى،ابت"إلى،كلمته"إلىنظرإذاللهاستطاع

.،)!(الأبد!الىالازلمنذأىائيوم،ولدتكاليومأناابنىأنت"

:؟القدسالروحعنفماذا،الابنعنهذا

العالم،نىوالحيروالحقالحباةممدرهواللهكانوإن+:نمقولأبصاسعبدحبيببحدثنا

ومن5نكرلهيكونوأن.محبةلهتكونوأن،عقللهيكونوأن،إرادةلهتكونأنفلابد

وهر"ولدهالذىالابنيحبالآب،اللهزاتوفى...لهكصايحبكاثنكلأنالرجودحقاثق

الآخريحبوأحدصا.الآخرفىيفكرأحدهما،منهولدالذىالآببحبوالابن،جوهزرسم

لاتنطقالطورهذامثلفىوالمحبة،حيترابطةبيتاتخلقبحبثكاملةدافقةتولةمحبة

نفسهاعنتعبرولكها"مسوعةبأنفامولا.منطوقةبألفاف!نفسهاعنولاتعبر،ولاتمح

.92،0592ص.طكقهربع:صعبدجب-ا
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الذاتفىالثالثالأمنومسىلهذا.نسصةأوأنهأوبزفرة-البصرنحنلنايحدثكما-

.،)1(القدصالروح"الإلهية

الألوهية.فىالمسيحيينعقيدةمجطهذا

نوعمنوحدانيةبهايؤمنونالتىالوحدانيةأنإلاعقيدتهمالتوحيدأنيؤكدونوهم

له+لظيرفريدنوعمنبالوحدانيةالمسيحيةتدين*:م!ثرقىصمونيلالقسيقولجديد.

فىتثليثمعهيجمعالجوهرفىالتوحيدهذاإن...،المقنمةالوحدانية"اسمعليهيطلق

*:آخرموضعنىولتول+)2(+شىنىابهيةالذاتوحدانيةزلكيشوبأندونالامانيم

وأنهاللهزاتثوحدانيةنؤمنفإنناولذلك،رالتوحيدالتثليثبينالمسيحيةعقيدتنامحع

لاثلاثواحدةفالذاتالذاتانقسامأوالذواتتعددنقولبذلكولسنا.أتانيمثلائةتعالى

ولاو+سركيبنيهالاتعددالإلهيةالذاتلانوذلك!الذاتفىتركيباتثلاثولازوات

بهانبدأالتىالمركفلةالأساصيةالمقيدةلأفهاالم!يحيةأتداسقدسفىالعقيذهنهانق!ام

.+)3(الأخرىعقاثدهاجصيعمركزفهىثموهن.فيهاالأولىالمكانةصتللذلكوهى

دانرةكاتبوزلكعلىيجيبأالمييحيةفىالعضتدهذهظهرتعتى.ء.ءلنتاوالان

يقولون:اللاهوتيينكبارمنوهمالكابيةالمعارت

الجديد،العهدفىأعلنتمدالثالوثعقيدةأننقولأنلانستطيعفإنناالدمةترخيناإذا.

معلنةغيرالتثليثعقيدةأنذلك،القديمالعهدنىأعلنتقدإنهانقرلأنلانتطيعمثلما

عقيدةعرتتدشخصيستطيعوتلصيحات.إثاراتهناكولكن"التديمالعهدفىبوضوح

فىالثالوثيعلنالجديدالعهدأنكما.العقيدههذهعنينممافيهايجدأنالتثليث

صيفةفىولشى،متنرقةعباراتنىإلاولايذكره.راضحةبعباراتولي!ضنةتلميحات

نىالإثعاراتهذهضتات!معنإنناالثالوثعقيدةعننتحدثوعندما...محددةعقائدية

)،(."واضحعتاثدىمفهوم

ص"لايقاالمربع-1

.75عى.8791صنةالتاهرةاالإلهبات:ثرقىصموفيالتى-2

.،8ص"الادىالمربع-3

31ص.3!الثقافةدار.ال!ايةالمعارتدانرة:وآخرونببصرنيلد.-، - LTA،.
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المسيحيينإنالمسيحيةللعقيدةالتارلخىالمسحمنإنهبل+:حنانعيمالدكتورهـلقول

ذلك،الأوانلالمؤمنينأذهانفىواضغايكنلملعلهأو،التثليثمفهوميعرفوالمالأواثل

نى،ء+il،دحهأترتليانوس"كانالمثليثواصطلاح،الثالوثكلمةاستخدممنأولأن

صنةبعدا06-155سنتىبينفيماترتثيانوسوارو)تقريئاالميلادىالثائىالقرنأخر

قدالتثليثعقيدةتكنلمالميلادـيينوالثانىالاولالقرناطواأنهذلكومعنى(تقريئا021

")1(.ابمانىماقونىثكلفىصياغتهاتمت

الحلاعى:عقين:نالثا

وصلبالأولىالخطيةمثلأخرىعقاثدداخلهاف!،محتوىمركبةعقيدبالخلاصعقيدة

فسنعرضالعقيدةوصلبالم!عيحيةجوهرتعدالحلاصعقيدةولأن...زلكغيرإلىالميح

خالص.سيحىمنطورمنلها

الأولى:الخطية-أ

تكولن3)الجنةهنفطرد"أخطاأى"!لهعصىآدمإن.:يعقوبنقولايقول

3البقرةصؤنى)وصداه L)(واستحق4فيهكانامماناخرجهصاعنهاالثمطانفازلهما

بنؤفورث5المنكرفملإلىفيهالميلوتاصل،الرديئةالثهواتفيهوتولدت"الأبدىالموت

إتمائابثرذىكلعلىاله!وصتمضرلمالأرضفامتلأتأبيهمخطةنىوسارواالميلهذا

حال"الأصليهالحالهإلىوالرجوعالنعمىهنالإصلاحسبيلمنلهميكنلمإد،اللهلعدل

عنيحيدأنلايمكنوالله5،المطهرونإلالايدخلهاالتىبالجنةاللائقةوالقداصةالطهاز

مجراهاجمرىالشريعةوأنيموتهاخاطىأنيقضوالعدلعادللأنه,.:,.الذىالقانون

بر،الابنإثممنلايحملوالأبالأبإمملايحملالابن،تموتهى.تخطىالتى"النفس

بمالايعملالمشترعكانوإذا(18:02حزقيال)يكونعليهالريروشريكرنعليهالبار

.السلامالعدالةعلىنقل،سنه

ولايمكن،الأصاصيةاللهصفاتمنوالرحمةوالعدل،أيضئارحيمهوعادلاللهأنوكما

كفيل-آخرولبس-الصليبعلىالميحأكملهالذىوالفداهااللهكيرنىاجتماعهسا

اطه.افىاجتماعهماببيان

صغطرطهمابيررصالة.آصيانىالوضعبوالاديانالميحتيئالحلاصعقية:منانيمد.-9

.72073عى9101ا89ضةالزكا!مقباممةعوصالحليمعهدر.5هرادجدد.إضرات
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مغالفةدـونولكن)النارعنابعنوبغلصهالإنسانبر3أنأحبرصبمااللهكانولما

لترتببداففاالأولىآدمخطبةيجعلونبهذا،الفداءعطالبدهمنذدـيرلللك(المدل

الفلاه)1(.

كله،البشرىالجنسعلىانسحبتقدآدم!يةأنالمسيحييناللاهوتيينمعظمهـيرى+

هالموتوهوالخطيةعقابيستحقونخطاةالساعةقياموحتىآدممنذالبشرضيعوأسبح

أصابنسادبانهاتعرلفهايتموالتىالموروثةأوالأصليةالخطيةمفهومقثلالتىالفكرةوهى

الإنسانطبيعةفىوفساد،والبرالصلاحعنالننسهذهميولفىوانحراتالبث!ريةالننس

وليسالبضريةبالطبيعةخاصأئهأىموروثالفعادـالأصلىوهذا،والأخلاليةالأدكية

هىوهذهالموتفاورثهااليضريةالطبيمةتكويننىدحلالفسادوهدا.الولادهبعدمك!ئا

لمضيئاكانمسيرتهيواصلأنالخطيةهذبعدالإشاناضطاعةنىيمدلمإز.تمائااللعنة

رغبتهونى،ومخيلتهفكرهفىتقيمبانللخطيةنيهاالإن!انسحالتىاللحظةففى.يكن

ادممحاولةنىجليامايتضحوهو،هائلتغيرنيهحدثبالناتاللحظةتلكنى؟رارارته

المريروضعورهماالآخرمنأحدد(والتتراللهوجهمن.الاختبامباشرهالسقوطبعد.وحوا

)2(."بالعرىإ!ساصصانتيبةبالحبل

بصلبالبشريةءفداالإلهيةالعنايةورتبت.آدممنالخطيةالبشرىالجنىورثهكذا

الصيب.علىدمهوإهراقالميح

المح:صلب.الفلاعقبن-ب

كلصتهاللهأرسلالزمانملهحاناولم":يعقوبنتولايقرل.؟الفداءاللهرتبكيف

ذنئايرتكبلمأنهإلا،كثيرهأمررفىوثاركنا،مثلناإنسائاوصارالإنسانىالجدقاقغذ

عنءوفداضحيةالصلببعلىنفسهمدمالمسبح،الكلصة"وهذاغشنمهفىيكنولم

الب!ئرالأنفسمساهـلةكأنهاالكفاؤهنهاللهتبلإذحقهاجمهىالعدلوفى.البشرأنفص

تلاسا،والسلامالبرالتقياوالحقالرحمة"النبىداودقولوتمورححتهعدلهبينووفق

.(851:)مزمرر

.530،5ص.صاثقهربع"يعتربنترلا-؟

.89ص.طكقمربع:صنانميم-2
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ماثلا:وسجيب(العمللهناالمسيحغيريصلحألايعقوبنقولاهـل!ساول

طاهزتكونانيجبالذبيحةلأنالأول:!سبابالمهمةلهذهالمسيحكيرلايصلحنعم+

الأنفستصاوىحتىالمقدأربهذاثمينةالذبيحةتكونأنيجب:الثانى.نيهالاعيب

اللهعندوجاهةلهاتكونأن:الرابع.الإس!اننوعمنتكونأن:الثالث.افتداؤهاالمطلوب

.+والإنساناللهبينالاتصالحلقةتكونأنلتصلح

اختياهـثا؟الصلبالمسيحمبلهل.يمقوبنتولايطرحهآخرصؤال

ىأ5الفداءعطإتماممبينهمنالقمدإنصريغاقالنفسهالمسيح...+:قانلاوبجيب

منياربللهحاشا"الحوارفيأحدلهتالولما.الصليبعلىضحيةنفهيقدملكى

:23(16)عت+للناسبمالكنللهبمالاتهتملأنك!لىمعثرةأنت+:تانلأولخه،الصليب

إلىسيفكرد+:لهقالليمسكو.اليهودهجاعندماعنهبدفعأنتلاميذهأحدأرادولما

جيصعاعثراثنىمنأكعرلىفيقدمأبىإلىأطلبأنالآنأستطيعلاأنىأتظن...مكانه

(o،-26:52مت)يكونأنينبضهكذاإنهاالكتبتكملفكبفاالملائكةمن

الهيكلفىأعلمممكمأجلسكنتيومكل+:ليصلبؤأمكوهعندمالليهودالمبحوتال

(10و26:55مت).الأنبياهكتبتكعللكىكانفقدكلههذاوأما،تمكونىولم

ادابهجهةمنواحدةعلةفيهيبدوالماليهودلأن،خطمنةارتكبلأئهليسصلبوالمسيح

+)؟(.مقامنازاتهرأقامالقصاصفىعناوناب.ضجةعناننسهلبتدمصلببل،وأعماله

والمؤمنين!لتابهالدىوردتكماالمسيحيةالديانةلتارلخعرضنامنانتهيناتدنكونبهذا

أنناإلاالعقيدةمجالنىخصوصاأيديهمصطرتهماكلننكرأننامنالرغموعلى.بعقاند!ا

.العرضلموضوعيةتوخئاعنهمنقلناهمماسىهعلىنعقبولمنعلقلم

الدينرجالمثتيهعلىالم!لمين.علصاردودنقدمأننستطيعكناذلكمنا!ثربل

الجوقيةتيموابنالقرانىوالإمامتيميةوابنحزمابنكتاباتمثلكثيرةردودوهىالميحى

هناكأنكما..ذلكفىالخوضعدمفضلناأنناإلا،كثيروغيرهم...زادـهالرحمنوعبد

ذلكومعبعضهارفضوابلعقاندهممنكثيرفىثككواأنفسهمالمسيحيينهعلمامن

.الآراءعرضفىسبيلناكانالموضوعىفالمنهج

.06-55عى.صايقمربع:يمتوبنترلا-ا
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والمرأبمالمصادرأهم

الكردم.القرآن-

المقلس.الكعاب-

!مة:هرلبم:لولأ

العامةالمصريةالهيئة،يحيىعثماندـ..وتقديمصقيق.المكيةالفتوحات:ع!سانا

متفرقة.صنوات.للكاب

..تد،العربىالفكردار،الحكمفصوعى-

تراثنا،طسلة،والنثروالترجمةللتاليفالمصريةالدار.العربلسان-:منطوواسبن

."تد.القاهرة

.،تد.ببروت.المعرفةر)ر"الفهرصت-:الندعما!ن

وا!رثادالمقافةوزأرة،المصرىمححد.وددرهـيشعنان.دتحقين.الكليات-:الهقا.أ!و

.8191صنةدمثعق.القومى

.،تد.القاهرة،الثسمواكب-:طىلع!دد.

ا.%%rصنةانهضةمكتبة.الكبرىالهندأدبان-:ضلىأصدد.

.2991!نةالنهضةمكمبة.اليهودية-

991سنةالنهفةمكعبة"المسيحية- r.

.المعارتدار.231الرأسلسله.الثلايهءالحكما-:الصتنمال!اصد

.1991سنةالمصريةالألمحلو،الفرعونيةمصر-:قضاصد

88.رقمالثانىكتابا!لفلحسلة.ا!نانىالفكرغيرتكتب-:ألثنوانىمحمد!!د

.0991صنةللكتابالعاهةالمصريةالهيثة

.8591سنةالثقافةدار،هرلزموماس-:إمامالفعاحعمدإمام

ا.?83صنةبيروت.الكتبعالم،مقولةمنللهندمامحقيق-:الهيروقا

-192-
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..تد،القاهز"الفنونإصطلاحاتكثاف-:التهانى

المصطلح!لتابضن.الأعسمالأميرعبد.دمحقيقالحدودـ.!لتاب-:صماندنبالر

.9891صنةالقاهؤ.الكمابهيثة"العربعندالفلسفى

.8391صنة.بيروت.العلميةالكنبوار،التعريفات-:ائرياش

اله!،دار.كاملمرادوتعليقمراجعة.العرلبةوالألناظاللفوبةالنلسنة:فلدانبريى

.9691صنة

.8191صنةالكلتبعالم.مصرسخصية-:صدانضالد.

.7199!نةاللبنانىالكابدار.الفلسفىالمعبم-:صلصاضهلد.

.د.تا!رأقىالعلسالمجمع.الإسلامتبلالعربتاريخ-:علىجوادد.

.دـ.تالتاهرة.الأصقفيةالكن!بة.العالمأديان-:ص!معدحميب

الأنجلواللهخلفمحمد..دإعداد.الترآنغرسبنىالمنردات-:الأصلهانىالراذ*

.0791ت،المصرية

.89،1صنة.القاهره.الأصواقنىالهة-:شليىدئدلىد.

.9791صنةمصرنهضةمكبة،المطلقةالمثاليةأوهيجل-:اراهيمإزك!اد.

..تد.العىسالوطندار،الدياناتقصة:مطمرصلهمان

.د.ت.للك!ابالعامةالمصرلهالهيثه،القدلميهمصر-:ص!نس!مد.

58.11سنة،بيروت،الإ!يليةالمثععلمكعبة.المقدسأئكلتابإلىالمرثد-:سيلسيكل

.0991سنةالرميةالدار،النلسنىالمعجم-:ث!اهينالصهورعمدد.

.9591صنةالقاهرة.الهندفىالإسلامتاهـيخ-:النمرالمنممعيد.د

.8391ضةببروت.الأندلىدار.الهندبةالفسلفات-:فهرعلى.د

.د.ت.بمصرالخابرمكتبة.الدينكأة-:الئارسامىعلىد.

ممرنهضةدار.للإسلامالابقةيانالأرنىالمتتالأسفار:وائىالواصدعمدهلىد.
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.8991سنةللكابالعامةالمصريةالهيئة،العربيةمصرأديان-:ضممئهعىعلىد.

.دـ.تاله!دار.والخروجمصرإلىإسرانبلبنىرحلة:اسهعهدغطاص

،ت.د.الأزهريةالكلياتمكبة.والمث!ركينالملم!طفرقاعتقادات-:الراتاللهقفض

.د.ت،بمصرالمعارفدار.الصينصكمة:ثمهلمحعدنؤيو

..تد.القاهرة،للنثروثركاهالحلبىمؤصسة،المحيطالقاعوس:الفرورزايادى

سنةبيروت،للنشرالمتحدةالدار،الأدنىالشرقتارلخمنصنةآلاتخسة-:حعىثيليع!

W.ا

.0791ضة،الفبدار،تهاناياودحضارتهاالقديةالهند-:الندوىإصاعيلعصدد.

.7191صنةللكتابالعامةالمصريةالهيثة.والأديانالعقاندنى:افهنىمحمدد.

.6991صنةالقاهرة،مقارنةوصفيةدراسة.الأديانتاريخ-:!سقظمفةمح!دد.

.6991سنةالقاهرة،الفدبمالعهدأسفارإلىنقدىمدخل-

،السعادةمطبعة.الأديانتارلخلدراصةممهدةبحوثالدين-:درازاللهعهدمحمدد.

.1111سنة.القاهرة

.7991صنةالثروقدار،والتالقرآنفىإصرائيلبنو:طنطاوإىاليدمصدد.

صنة،بيروت،العصريةالمكبة.أسفارهممنإسرانبلبنىتاريخ:دروزةعزهمححد

..تدالمصريةالألمجلو،السرتيةالفلسفة-:كلابمحمدد.

..!دالأزهريةالكليا!مكعبه.والإصلاحيةالهدايندالإسلام-:و!ىفر!دمصد

.0991تالقاهز.الثقافةدار.كانطعندالفانيةمفهرم-:أس!دسيدمسودد.

أولى.طبمةالعربىالببانلجنةمطبعة.كونتأوجست-:الخابمصطئىد.

.،891سنةدمق.اليهوديةعلىرد-:اليازسندرة

..تد.دمثقجامعةمطبعة،العواعادلترجمة.الدينىالفكربنية-:ب!

عالم.إهامالنتاحعبدإمام.دترجصة.الثمموبلدىالدينيةالمعتقدات:اارندربفرى

الكودت.1730عل!المعرنة
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صنةالكرت.المعرفةعالم.يوسفكاهلدـ.ترجمة.التديمالشرقىالفكر:كولرجون

5991.

سنة.بيروت.الحباةمكبة.الكبلانىحسينترجمة.الهبةالأدبانحكمة-:كايربرريف

!كتابضنمنشور.خفاجةصقرمحمدترجمة.القديموالعالمفارس-:إكلمفهـ..ج

.9591سنة.الحلبىالبابىعيسى.نارستراث

الباعى.ودالمنعمعبدالديننورمحمد.ترجصة.التديمإيرانتاريخ-:كيرنياصصمئ

ا.a11سنةالقاهرة.السباعىمحصد

..د.تملبولىمكبة.الئايبزهير.ترجمة.مصروصف-:ايمعهكوارادى

والنثر.والترجمةالتأليفلجنة.المترجمينمنعددجز.8،الحفارةمصة-:دكورانت

متفرقة.سنوات

الرقى.دار.بكريعقوبالسيدد.ترجحة.القديمةالامبةالحفارات-:موسكانىصتينر

.8691سنة.بيروت

.9791سنةالجديدةالثقافةدار.النلسفىالممبم-:وههةمراد.د.كرم!وسف

معرلة:مرابع:ئانئا

.7791صنةغريبمكبة.كاملفؤادترجمة.النفصىوالتحليلالدين-:فرومأهـله

.ثكرىأنورمصد.د،بكرأبوالمنعمعبدد.ترجصة.القديمةمصردبانة-:ارمانادولف

.7991سنةللكابالعامةالمصردةالهينة

،عثمانمحمدالسيد.القوصىالعزيزعبدد.ترجمة.الناضجالعقل-:أوثرست!تا

.5791صنةالقاهرة

العرسيةهأليقطةدار.الئريفأم!.دترجمةا!نساندرصو)هؤ!ء-:أك!ب.كاددنرأ.

.111!أسنةهبيروت

.المعارتدار،صليمالحميدعبدترجمة.الثرقفلاسفة-:أ.و.لى.كوملين
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هبيروت"عويداتمثرراترغيبهنرىترجمة.اليونانيةالميتولوجيا-:غركالكيار

لأ.829سنةبارسى

.801الاولىكمابالألف.مصرمكعبة.حسنصليمد.ترضة.الفصيرفجر-:صرسعمد

.0991سنة.مديولىمكبة،!لمالحند.ترضة.مصرتارلخ-

العامةالمصريةالهيئة.مرمصعزيزترجمة.مصرفىاليوميةالحياة-:مونتييهكيير

.7791صنة"للكعاب

.دوتقديمير.القديمالعالمأساطيرضمنمنثور.الهندأساطير-:يرواننورمان

العامةالممزالهينة.يوسفاطصيدعبدأحمدد.ترجمة.كريمرصموئيل

.791!أسنةللك!اب

سنة.القاهره.الفكردـار.جوجانىماهر.ترجحة.التليةمصرتارسخ-:بريمالئقولا

بيروت،التنويردار.إمامالفتاحعبدإمام.دترجمة.النسلفيةالملومموصوعة-:مبل

.8391صنة.

إمام.دترجصة.ال!ثرترالعالم20برالتاريخفلفةفىمحاضراتهيجل-

.8691سنةالثقافةدار.إهامالفتاحعبد

سنةالثقافةدار،إمامالفتاحعبدإمام.دترجمة.هيجلفسلفة-75:سضيسولتر

0891.

والترجمةالتاليفلجنة.جاهـيدتونيقالعزيزعبدترجمة.الإنانيةتارلخمعالم-:وسلز

الثالثة.الطبعة.والنثر
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الأبنهية:المرابح:ثالما

,NotesUgaritques, Orient Publishing and Translation. Dohaزأول-،،للة:صأ

8391.,Qatar

ANET, Ancient Near Eastern Texta, Edited by James .B Pritchard, 2nd-

5591.,Edition, Prineeton

-A..A Macdonell, Vedi Mythology, in Gundriss der Indo- Arischen phi-
7918.51 Heft .BStrassburg،هل!lologie and Altertumakunde, III

r roi dansشاs du premier homme et du premi!ش,n les tyشاChristens-

.9191ire des Iraniensكgondشااسا'I histori

..nslatedby Artherwalcy+أظلاتجهسا،+ولولللةنألة.كعالمةConfu-

nt. Londonلأ7للا"شاtاعكهoldeظtion to thأ!al introdu5ظ " Anderon. A Criti-

ار،95.

.zation, .NفيYath 51 CiviliظdDشآ،للأtor. Medieval History, The Lifلأ،للةح.

68مر،ا.

.الكعابهوامىفىبذكرهااكتفيناالتىالمراجعمنالمديدإلىبالإضافةهذا
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